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Den här enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och kan
användas i alla europeiska länder.
WLAN kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men kan inte
användas utomhus i Frankrike.
Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for
bruk i alle europeiske land.
WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke
brukes utendørs i Frankrike.
Denne enhed bruger ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til
brug i hele Europa.
WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog
kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig.
Tämä laite käyttää harmonisoimatonta taajuusaluetta ja on tarkoitettu
käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa.
Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EUmaissa, ja Ranskaa lukuun ottamatta myös ulkona.
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En del av innehållet i den här
handboken kanske inte stämmer
in på din telefon, beroende på
telefonens programvara eller på
tjänsteleverantören.
Den här mobilen
rekommenderas inte till blinda
eller synskadade personer
eftersom knappsatsen består av
en pekskärm.

GW620 Användarhandbok

Grattis till ditt val av den avancerade
kompakta mobiltelefonen GW620 från
LG, som är utformad för att användas
tillsammans med den senaste digitala
tekniken inom mobilkommunikation.

Kassering av den gamla telefonen
1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en
produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet
2002/96/EC.
2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på
andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet
avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till
att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors
hälsa.
4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal
telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den
butik där du köpte produkten.
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Så fungerar din telefon
Anslutning för stereohörlurar

Ström-/låsknapp
Används till att stänga av/
starta telefonen.
Hörlur
Sensorfönster
Bakåt-knapp
• Tryck en gång för att återgå
till föregående skärm.
Menu key
Tryck ned den här knappen om
du vill se vilka alternativ som är
tillgängliga i programmet.
Hemknapp
Gå till startskärmen.

VARNING: Om du placerar et tungt föremål på telefonen
eller sätter dig på den kan det skada telefonens LCD-skärm och
pekskärmens funktioner. Do not cover the protection ﬁlm on
proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.
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Så fungerar din telefon
Laddare, datakabel
(USB-kabel)
Tips! Vänta
tills telefonen
har startats och
registrerats i nätet
innan du ansluter
USB-kabeln.

Volymknappar
• Vid viloskärm: volym
för knappljud.
• Under ett samtal:
hörlursvolym.
• Medan ett spår
spelas: kontinuerlig
volymkontroll.
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Skydd för SD-kort

Musikknapp
• Gå direkt till Musik.
Kameraknapp
• Gå till kameramenyn
direkt genom att
trycka på och hålla
ned knappen.

Översikt

SIM-kortshållare

Batterilucka

Kameralins

Batteriet
Blixt

Minneskortplats

9

Översikt

Kontrollknappen
• Skriver du in
symboler och vissa
nummer med
Ändra
textinmatningsläge
(versaler/gemener)
Symbolknapp
• Skriver du in symboltecken med

10
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Enter-tangent
Raderingsknapp
• Raderar ett tecken varje gång
du trycker på den. Håll ned
knappen om du vill radera
allt du skrivit in.
Blankstegsknapp
• Används för att mata in ett
blanksteg när du skriver text.

Sätta i SIM-kortet och batteriet
1 Ta av Batteriluckan
Använd tumnageln för att
öppna batteriet låsknapp på
toppen av telefonen och lyfta
av batteriluckan.

2 Ta ut batteriet
Lyft i batteriets överkant
och ta försiktigt ut det ur
batterifacket.

VARNING! Ta inte ut
batteriet medan telefonen är
påslagen eftersom det kan
skada telefonen.

11

Sätta i SIM-kortet och batteriet
3 Installera SIM-kortet
Skjut in SIM-kortet i SIM korthållaren. Se till att kortets
kontaktyta i guld är vänd
nedåt. Ta ut SIM-kortet, tryck
försiktigt tills det klickar.
Dra ut det försiktigt.

12
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4 Sätt i batteriet
För först in batteriets övre
del i den övre delen av
batterifacket. Kontrollera att
batterikontakterna är riktade
mot terminalkontakterna på
telefonen. Tryck ned batteriets
nedre del tills det knäpper
på plats.

13

Ladda mobilen
Skjut laddningsuttagets lucka
på sidan av din GW620 åt sidan.
Anslut laddaren till mobilen och
eluttaget. Din GW620 måste
laddas helt tills du ser .

Obs! GW620 har en intern
antenn. Var försiktig så att den
här bakre delen inte repas eller
skadas, eftersom det leder till
sämre funktionalitet.

Obs! Batteriet måste bli fulladdat
första gången för att kunna räcka
så länge som möjligt.
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Minneskort
Installera ett minneskort
Du kan utöka telefonens minne
med ett minneskort.
Obs! Minneskort är ett valfritt
tillbehör.
För in minneskortet i
minneskortplatsen högst upp
tills klickljud hörs. Se till att
kontaktytan i guld är vänd nedåt.
Obs! GW620 fungerar med
minneskort på upp till 32 GB.

Obs! När du tar bort SDminneskortet från GW620 ska
du välja Inställningar - SD-kort
och telefonminne. Sedan trycker
du på Avaktivera SD-kort för att
genomföra en säker borttagning.

VARNING! Skjut in
minneskortet i facket, annars
kan kortet skadas.

Obs! Du måste sätta i ett
SD-minneskort om du vill
fotografera och filma. Foton och
videoklipp kan bara sparas på
SD-minneskort.
Du måste dessutom sätta i ett
minneskort om du vill hämta filer
från webben.

15

Minneskort
Formatera minneskortet

Överföra kontakter

Minneskortet kan vara
förformaterat. Om så inte är fallet
måste du formatera det innan du
kan börja använda det.
Obs! Alla filer tas bort vid
formatering.
1 Välj inställningar.
2 Skrolla och tryck på SD-kort
och telefonminne. skrolla
sedan och välj Formatera
extern lagring.
3 Tryck på Formatera extern
lagring och bekräfta valet.
4 Mata in lösenordet om det
behövs. Kortet formateras och
är därefter klart att använda.

Så här överför du dina kontakter
från SIM-kortet till mobilen:
1 Peka på
och tryck sedan
på menyknappen.
2 Välj Importera kontakter.
3 Välj Markera alla eller välj ett
namn i taget.

Obs! Om det finns något
innehåll på minneskortet kanske
mappstrukturen ser annorlunda
ut efter formateringen eftersom
alla filer är borttagna.

16
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Din startskärm
Från den här skärmen kan du
komma åt alla menyval, ringa
samtal, visa telefonens status och
mycket annat.

Tips för pekskärmen
Du kan bekanta dig med
pekskärmen på startskärmen.
Välj en post genom att trycka
mitt på ikonen.
• Tryck inte för hårt. Pekskärmen
är känslig, så den känner
av lätta men bestämda
tryckningar.
• Tryck på önskat alternativ med
fingertoppen. Se till att inte
trycka på några andra knappar.
• När skärmljuset är av trycker
du antingen på strömbrytaren
eller håller inne menyknappen.

• När GW620 inte används
återgår den till låsskärmen.

Lär känna din GW620
Användargränssnittet är baserat
på tre typer av startskärmar.
Om du vill växla mellan
startskärmarna behöver du bara
dra snabbt över skärmen från
vänster till höger eller från höger
till vänster.

Låsa upp skärmen
När skärmen är låst håller du
nere antingen menyknappen
eller
. på skärmen om du vill
återgå till startskärmen.
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Din startskärm
Status
Tryck på och håll nere
statusfältet på skärmen. Dra
nedåt. Här kan du kontrollera din
WiFi- och Bluetooth-status och
andra meddelanden.

Pekskärm
Kontrollerna på pekskärmen
på GW620 ändras dynamiskt
beroende på vilken uppgift du
utför. På vissa skärmar kan du
skrolla uppåt och nedåt, eller
bläddra från vänster till höger.

18
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Bläddra från vänster till höger

Öppna program
Öppna ett program genom
att helt enkelt trycka på
programikonen.

Avståndssensor

Bläddra uppåt och nedåt

När du tar emot och
ringer samtal, stänger
sensorn automatiskt av
bakgrundsbelysningen och låser
knappsatsen genom att den
känner av objekt när telefonen
är nära örat. Det gör att batteriet
håller längre och förhindrar
att knappsatsen fungerar
på fel sätt på grund av den
automatiska låsningen under
samtal. Användarna slipper
därmed besväret att låsa upp
telefonen om de behöver söka i
telefonboken under samtal.

19

Din startskärm
Ange standardinställningar för Hem
GW620 innehåller Android Hem och LG Hem. Du kan ange
ett annat Hem som standardinställning. När du ställer in en
standardstartskärm går den tillbaka till standarden varje gång du
.
trycker på
Om du vill ändra standardinställningen för Hem gör du det via
menyn.

Ange hemtema
Tryck på menyknappen på
startskärmen och välj Ange
tema för startskärm. Välj
mellan Standard och Appet.
Välj Bakgrundsbild + ikon, eller
Bara ikon om du vill behålla
nuvarande bakgrundsbild och
bara ändra ikonen.
Om du väljer Appet och
Bakgrundsbild + ikon kommer
du att se helt olika stilar på
bakgrundsbilder och ikoner.

20
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Du kan lägga till några ikoner på startskärmen.
Om du vill lägga till genvägar på startskärmen,
Från Android Hem: Tryck länge på en ikon i menyn, så läggs den
till i startskärmen
Från LG Hem: Tryck länge på en ikon i menyn och dra den till
. Om du vill ta bort en genväg som du
lagt till på startskärmen trycker du länge på den och drar den till
.
Du kan flytta ikonen till en
annan grupp genom att bara
hålla nere den och dra den dit
du önskar. Du kan även ändra
gruppnamnet. Tryck på och
håll nere gruppnamnet. Skriv
sedan in det nya namnet. Tryck
på menyknappen. Du kan nu
lägga till upp till 6 grupper. Välj
Återställ grupper om du vill
återställa till standardgrupper.

21

Din startskärm
LG Hem
Snabbknappar
Med snabbknapparna på
startskärmen kommer du enkelt
åt de funktioner du använder
mest.

Tryck här om du
vill komma åt
uppringningsläget och
ringa ett samtal. Ange
ett nummer och tryck
på Ring.

Tryck här så öppnas
alternativmenyn
Meddelanden. Här kan
du skapa ett nytt SMS.
22
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Tryck här om du vill visa
dina kontakter. Om du
vill hitta ett nummer
kan du ange namnet på
kontakten med hjälp av
pekskärmen. Det går även
att skapa nya eller redigera
befintliga kontakter.
Tryck på om du vill
öppna hela toppmenyn.

Tryck länge på startskärmen, så
visas fyra olika val

Du kan lägga till genvägar, widgetar eller mappbakgrunder på
startskärmen. Välj till exempel Mappar och sedan Ny mapp. En
ny mapp visas på startskärmen. Om du vill ta bort den trycker du
.
länge på mappen och drar den till
Om du väljer Bakgrundsbild kan du ställa in bakgrundsbilder från
bildgalleriet eller galleriet med bakgrundsbilder.
Obs! Android Hem och LG Hem tillhandahåller den här funktionen.
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Din startskärm
Gå tillbaka till tidigare
program
Tryck på och håll ned
.
Sedan visas en ruta på
skärmen med de program som
du nyligen använt.

Android Hem
Du kan använda Google search
på din startskärm.
Tryck på
menyn.

24
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Kommunikation
Ikon

Beskrivning
Tryck här om du vill använda webbläsaren.
Tryck här om du vill visa dina kontakter.
Det går även att skapa nya eller redigera befintliga
kontakter.
Tryck här om du vill komma åt uppringningsläget och
ringa ett samtal.
Tryck här om du vill komma åt e-postmenyn. Du kan
kontrollera dina mottagna e-postmeddelanden och skapa
nya meddelanden.
Tryck här om du vill behålla och hantera dina
favoritkontakter.
Tryck här om du vill ha tillgång till Meddelande-menyn.
Här kan du skapa ett nytt SMS eller MMS.
Håll koll på och hantera enkelt dina sociala nätverkscommunities.
Tryck här om du enkelt vill komma åt protokollfunktioner
för Exchange.
Ger dig tvåvägssynkronisering med Exchange Server.
Håll reda på dina uppgifter inom olika kategorier.
25

Din startskärm
Ikon

Beskrivning
Hantera kalendern som tvåvägssynkroniserats med
Exchange-kalendern.
Tryck här om du vill hantera alternativ och inställningar
för Moxier Mail, kontakter, kalendern och uppgifter.

Multimedia
Ikon

Beskrivning
Tryck här om du vill öppna sökaren för din kamera.
Tryck här om du vill lyssna på radio
Samla, organisera och sortera bilder och videofiler från ett
minneskort.
Tryck här om du vill öppna mediaspelaren
Tryck här om du vill komma åt musikmenyn direkt.
Tryck här om du vill redigera dina videofiler.
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Tillbehör
Ikon

Beskrivning
Tryck här om du vill komma åt alarmmenyn direkt
Tryck här om du vill utföra grundläggande uträkningar
som addition, subtraktion, multiplikation och division.
Tryck här om du vill komma åt Quickoffice.
Tryck här om du vill spela in röstanteckningar eller andra
ljudfiler.
Tryck här om du vill justera allmänna inställningar för
GW620.
Tryck här om du vill välja standardinställningen för hem.
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Din startskärm
Google
Ikon

Beskrivning
Hålla reda på dina möten och skapa mötesförfrågningar.
Använd Googles webbaserade e-posttjänst på telefonen.
Tryck här om du vill komma åt Google maps där du kan
söka efter platser och hämta vägbeskrivningar.
Använd Googles program för snabbmeddelanden och
kommunicera med andra människor.
Tryck här om du vill komma åt Android Market. Här
finns program, spel, sökfunktioner och mappen Mina
hämtningar.
Använd onlinetjänsten för videoströmning som gör att du
kan titta på film som överförts av andra användare.

Hämtningar
Vid den här kategorin läggs de program du hämtar från Market
och andra nyinstallerad program till.
Ikon

Beskrivning
Tryck här om du vill installera ett Javaspel och -program

28
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Visa statusfältet
I statusfältet används olika
ikoner för att visa till exempel
signalstyrka, nya meddelanden
och batteriladdning liksom om
Bluetooth och dataanslutningar
är aktiverade.
I tabellen nedan beskrivs vanliga
ikoner i statusfältet.

Ikon Beskrivning
Ljud av
Missat samtal
Bluetooth på
Bluetooth ansluten
Systemvarning
Alarm

[Statusfält]
Nytt röstmeddelande
Ikon Beskrivning
SIM-kort saknas
Ingen signal

Flygläge
Tyst

Wi-fi aktiverat

Profilen Vibration är
aktiverad

Headset

Inget Minneskort

Vidarebefodrad samtal

Batteriet är helt laddat

Parkerat samtal

Batteriet laddar

Högtalartelefon

Indata
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Din startskärm
Ikon Beskrivning
Utdata
In- och utdata
USB till PC
Nerladdning
Uppladdning
GPS söker
GPS är aktiv
Tjänstmeddelande
Ställer in meddelande
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Samtalsinställningar
Tips! Tryck på
strömbrytaren om du vill låsa
pekskärmen och förhindra att
samtal rings upp av misstag.

Ringa ett samtal
1 Tryck på

så öppnas
knappsatsen.
2 Ange numret på
knappsatsen. Om du vill ta
bort en siffra trycker du på
backstegsknappen.
3 Tryck på Samtal om du vill
ringa.
4 Avsluta samtalet genom att
trycka på Avsluta samtal.
Tips! Håll nere
om
du vill ange och ringa upp
internationella nummer. Håll
nere 0-knappen på Qwertyknappsatsen.

Ringa upp kontakter
1 Tryck på

om du vill visa
dina Kontakter.
2 Bläddra igenom kontaktlistan
eller ange första bokstaven
(eller bokstäverna) i namnet
på den kontakt du vill ringa
genom att trycka på
.
3 I listan trycker du på den
kontakt du vill ringa upp och
markerar det nummer du vill
använda om det finns flera
nummer till kontakten.

Svara på och avvisa samtal
När telefonen ringer svarar du
genom att trycka på [Acceptera]knappen.
Tryck på [Avvisa]-knappen om
du vill avvisa ett inkommande
samtal.
Tips! Om du vill byta till tyst
läge när telefonen ringer
trycker du på knappen Höj/
sänk volym.
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Samtalsinställningar
Alternativ vid pågående samtal
- Tryck här så öppnas en
numerisk knappsats så att du kan ange
siffror, när du till exempel ringer upp
callcenter eller andra automatiserade
telefontjänster.
Växla samtal : Växla mellan samtal
Sammankoppla samtal: Koppla
samman två linjer
Lägga till samtal : Lägg in en
annan person i samtalet
Överföra samtal : Koppla
samman två samtal online och avsluta
användarens samtal.
Bluetooth – Överföring av samtal till bluetooth
Högtalare – Tryck här om du vill aktivera
högtalaren.
Ljud av – Tryck här så stängs mikrofonen av och
den du talar med kan inte höra dig.
Parkera – Tryck här om du vill parkera ett samtal.
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Justera volymen
Om du vill justera volymen under
pågående samtal trycker du på
volymknapparna på telefonens
vänstra sida.

Ringa ytterligare ett samtal
1 Medan det första samtalet

2
3
4

5

6

fortfarande pågår trycker du
på menyknappen och sedan
på
. Därefter väljer du det
nummer som du vill ringa.
Slå numret eller sök bland
dina kontakter.
Ring upp genom att trycka på
knappen [Samtal].
Båda samtalen visas på
samtalsskärmen. Det första
samtalet låses och parkeras.
Tryck på
för att växla
mellan samtal, eller tryck
på
om du vill ringa ett
konferenssamtal.
Om du vill avsluta det aktiva
samtalet trycker du på
[Avsluta samtal]. Om det inte
finns något aktivt samtal

avslutas samtalsparkeringen.
Om du vill avsluta alla samtal
samtidigt trycker du på
Avsluta samtal.
Obs! Du faktureras för alla samtal
som du ringer.

Slå på DTMF
Med tonval (DTMF) kan du
använda numeriska kommandon
när du navigerar i menyer inom
automatiserade samtal. Tonval är
avaktiverat som standard.
Om du vill aktivera det trycker du
på
.

Visa samtalsloggar
På startskärmen trycker du på
eller
och väljer sedan
Samtalslogg.
Alla samtal - Hela listan
över uppringda, mottagna
och obesvarade samtal och
röstsamtal.
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Samtalsinställningar
Tips! Tryck på Meny och
välj Rensa samtalsloggen om
du vill ta bort alla inspelade
objekt.
Tips! Tryck på önskad
post i samtalsloggen om du vill
visa samtalets datum, tid och
hur länge det varade.

Använd
Samtalsvidarekoppling
1 Välj Inställningar. Välj
Samtalsinställningar.

2 Tryck på Vidarekoppling.
3 Välj mellan Vidarebefordra
alltid, Vidarekoppla vid
upptaget, Vidarekoppla
när du inte svarar och
Vidarekoppla när du ej är
nåbar.
4 Ange vidarekopplingsnumret.
Obs! Det tillkommer avgifter vid
vidarekoppling. Kontakta din
nätoperatör för mer information.
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Kontakter
Söka efter en kontakt

Lägga till en ny kontakt

Du kan söka efter kontakter på
två sätt:
Startskärmen
1 Tryck på
på startskärmen
så öppnas Kontakter. Tryck
på Sök i kontakter och ange
kontaktnamnet med hjälp av
knappsatsen.

1 Välj

Tips! Du kan söka per grupp
genom att trycka på ﬂiken
Kontakter överst på skärmen
och välja Grupper. Då visas en
lista över alla dina grupper.

På huvudmenyn
och sedan på
1 Tryck på
på fliken Kommunikation.
2 Tryck på Sök i kontakter.

2

3
4

5

6

från startskärmen och
tryck sedan på
.
Om du vill lägga till en bild
till en ny kontakt trycker du
. Du kan använda en
på
sparad bild eller välja en ny
bild.
Ange den nya kontaktens föroch efternamn.
Ange numren och typen för
vart och ett av dem. Du väljer
mellan Mobil, Hem, Arbete
och andra.
Du kan även lägga till
Födelsedag, en anteckning
samt ringsignal. Och om du
väljer inkommande samtal
skickas samtalet direkt till
Röstmeddelande.
Tryck på Klar så sparas
kontakten.

Tips! Du kan skapa egna
grupper för dina kontakter. Se
Skapa en grupp.
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Kontakter
Favoritkontakter

Skapa en grupp

Du kan tilldela ett kortnummer
till en kontakt som du ringer ofta.
1 På
hemskärmen trycker
du på. Tryck på Lägg till
kontakt.
2 Välj dina favoritkontakter från
kontaktlistan.
3 Du kan ringa, skicka
meddelande till eller redigera
favoritkontakterna.
Eftersom numret rings upp
automatiskt behöver du inte
trycka på Röstsamtal.

1 Tryck på
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på startskärmen
och välj Grupper.
Ange ett
2 Tryck på
namn för den nya gruppen
Du kan ställa in en ringsignal
för gruppen du just skapat.
3 Tryck på Klar när du vill spara
gruppen.
Obs! Om du tar bort en grupp
försvinner inte de kontakter som
har placerats i den gruppen. De
finns kvar bland dina kontakter.
Tips! Du kan redigera en
beﬁntlig grupp genom att
tryck på den markerade
gruppen en gång. Välj Visa
medlemmar, Redigera grupp,
Skicka meddelande eller Ta
bort grupp.
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Andra kontaktalternativ
Om du trycker på Meny-knappen
kan du se alternativ som Sök,
Lägg till namn, Ta bort kontakter,
Skicka meddelande, Redigera
synkroniseringsgrupper och SIMkontakter.
Om du väljer Importera
kontakter importerar GW620
kontakter från ditt SIM-kort.
Obs! Om du vill kontrollera
SIM-kontakterna trycker du
på menyknappen på skärmen
Kontakter. Tryck på en kontakt
om du vill kopiera den till
telefonen. Håll den nedtryckt
om du vill importera eller radera
kontakten. Om du vill redigera
en SIM-kontakt kopierar du den
till telefonen, redigerar den och
kopierar tillbaka den till SIMkortet.
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Meddelanden
Meddelanden
På GW620 kan du hantera
SMS och MMS från en enda
lättanvänd meny.
Det finns två sätt att komma åt
meddelandetjänsten:
1 Välj
på startskärmen
eller tryck på
och gå
till Meddelanden på fliken
kommunikation.

Tips! Du debiteras för ett
SMS för varje person du skickar
meddelandet till.

4 Tryck på Meny-knappen
om du vill lägga till ämne,
bifoga fil, skicka, infoga
smiley, ignorera och Alla
konversationer.
VARNING: Begränsningen
på 160 tecken kan variera
mellan olika länder, beroende
på teckenuppsättningen i
SMS-meddelandet.

Skicka meddelanden
1 Öppna ett tomt meddelande
genom att trycka på
och
välj Nytt meddelande.
2 Tryck på Till och ange
mottagarens nummer, eller
öppna kontakter. Du kan
lägga till flera kontakter.
När du är klar trycker du
på meddelanderutan
nedanför och skriver
meddelandetexten.
3 När du har skrivit texten
kan du skicka meddelandet
genom att trycka på knappen
Skicka överst i meddelandet.
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VARNING: Om du lägger
till en bild, video eller en
ljudﬁl i ett SMS omvandlas
meddelandet automatiskt till
ett MMS, och du debiteras för
ett sådant.

Obs! Om du får ett SMS under
pågående samtal hörs ingen
signal, men det visas i ikonfältet.
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Skriva text

Visa knappläge

Knappsats.

Om du vill ange ett specialtecken
trycker du på och håller nere
och väljer skriftspråk. Välj
det språk du vill använda dig av.
Välj till exempel Français och
gå sedan tillbaka för att skriva
in text. Tryck på och håll nere
så ser du specialtecknen på
skärmen.

Tryck här så aktiverar du
T9 med intelligent ordbok.
Tryck här om du vill ändra
skriftspråk.
Tryck här om du vill
växla mellan knappsatser för
siffror, symboler och text. Tryck
på och håll nere
så
ser du redigerarinställningar,
skriftspråk, inmatningssätt och
användarordlista.
Med
kan du bläddra
igenom de olika tangentborden
i varje textinmatningsläge (t.ex.
versaler eller gemener).
Tryck
för att skapa ett
mellanrum.
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Meddelanden
Obs! Om du ändrar
LG IME-inställningarna
(Inställningarna Språk och text
- Textinställningar) blir läget
Visa tangentinställningar inte
längre tillgängligt och du kan
endast skriva in specialtecken på
qwerty-knappsatsen.

T9-läget
I T9-läget visas symbolen
.
I T9-läget används en inbyggd
ordbok som känner igen ord
som du skriver utifrån följden
på de knappar du trycker på.
Tryck bara på den sifferknapp
motsvarande den bokstav du vill
skriva så förutser ordboken vilket
ord du vill använda.
Tryck till exempel på 8, 3, 5, 3, 3,
6 och 6 om du vill skriva “telefon”.
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Abc manuell textinmatning
I Abc-läget måste du trycka på
knappen upprepade gånger för
att mata in en bokstav. Om du till
exempel vill skriva “hej” trycker
du på två gånger på 4, två
gånger på 3 och en gång på 5.

Qwerty-knappsats
Textinmatningsläge vid
användning av Qwertyknappsatsen
När du måste skriva in text, när du
t.ex. skriver ett meddelande, ställs
knappsatsen in i ABC-läge. Om du
anger ett nummer - när du ringer
ett samtal t.ex - ställs knappsatsens
siffertangenter automatiskt in i
sifferläge. I ABC-läget kan du skriva
in siffror genom att först trycka på
och sedan den önskade siffran.
Tryck på Meny om du vill se vilka
alternativ som finns tillgängliga.
Du kan söka bland kontakterna,
lägga till ämnen, infoga smileys
samt ignorera och kontrollera alla
trådar.
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Du kan ta fram LG IMEinställningarna
1 Tryck på
en gång och
sedan på
.
två
2 Eller tryck på
gånger i följd och sedan
på
.
och tryck
3 Eller håll nere
sedan samtidigt på
Du kan visa symbol-rutan.
en gång och
1 Tryck på
.
sedan på
2 Eller tryck på
två
gånger i följd och sedan på
.
i och
3 Eller håll nere
tryck samtidigt på
.

Du kan införa symboler med
hjälp av knappsatsen
Gör så här om du till exempel vill
införa tecknet @:

1 Tryck på
och sedan
på
.
2 Eller tryck på
två
gånger i följd och sedan
på
.
3 Eller håll nere
och tryck
sedan samtidigt på
.
Obs! I vissa fält fungerar
endast ett textinmatningsläge
(t.ex. telefonnummer i
adressboksfältet).

Skriva med VERSALER
1 Om du vill infoga en versal
trycker du på
.
2 Om du vill fortsätta att
skriva med versaler trycker
du på
två gånger.
3 När du vill återgå till normalt
läge trycker du på
igen
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Meddelanden
Skriva bokstäver med accent

Inställningar e-post

När du väljer Svenska eller
Norska som skriftspråk kan
du använda dig av Svenska
och Norska specialtecken, till
exempel å.
Om du vill infoga specialtecken
håller du inne tangenten som
motsvarar bokstaven i alfabetet
på Qwerty-knappsatsen.
När bokstaven raderats
trycker du ned samma knapp
upprepade gånger tills det
specialtecken som du vill infoga
visas.

Du kan skicka e-post med
GW620 när du är på resande
fot. Det går snabbt och enkelt
att konfigurera ett POP3- eller
IMAP4-e-postkonto.
1 Välj E-post på fliken
Kommunikation.
2 Om inte e-postkontot är
konfigurerat startar du
konfigurationsguiden för
e-post.

Exempel:
Om du vill infoga “å” håller du
nere a-knappen.
När bokstaven “a” raderats
trycker du på a-knappen
flera gånger tills “ä” visas
på skärmen. Du infogar
specialtecken genom att trycka
på en knapp flera gånger.

42

LG GW620 | Användarhandbok

Tips! Om e-postkontot redan
är konﬁgurerat startas inte
konﬁgurationsguiden för
e-post automatiskt.

Skicka e-post med ditt nya
konto
1 Tryck på E-post på fliken
Kommunikation och sedan
på Nytt meddelande för
att öppna ett nytt tomt
meddelande.
2 Ange mottagaradressen och
skriv ditt meddelande. Du kan
även bifoga bilder, videoklipp
samt ljud- och dokumentfiler.
3 Välj Skicka så skickas
meddelandet.
Tips! Under en aktiv
Wi-Fi-anslutning skickas
e-postmeddelanden och tas
emot via Wi-Fi.

Hämta e-post
Du kan automatiskt eller
manuellt kontrollera ditt konto
för ny e-post.
Läs i “Ändra e-postinställningarna”
om du vill kontrollera
automatiskt.
Så här kontrollerar du manuellt:
1 Välj E-post.
2 Tryck sedan på önskat konto.
3 Välj Hämta så ansluter GW620
till ditt e-postkonto och
hämtar nya meddelanden.

Ändra e-postinställningarna
Du kan ändra dina epostinställningar så som du vill
ha dem.
1 Välj E-post. I menyn
hittar du alternativet Kontoinställningar.
2 Välj E-post.
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Meddelanden
Trådvy

IM

Meddelanden (SMS och MMS)
som utbyts med någon annan
kan visas i kronologisk ordning,
så att du har full överblick över
konversationen.
Obs! När du skickar ett MMS får
du ingen leveransrapport, istället
visas ikonen
.

Funktionen för
snabbmeddelanden
kan bara användas om
nätverksoperatören eller
communities som Windows
Live™ och Yahoo!® Messenger
för snabbmeddelanden kan
hantera funktionen. Ett giltigt
användar-ID och lösenord krävs
också för att kunna logga in och
skriva/skicka meddelanden samt
kontrollera onlinestatusen.

Använda smileys
Skapa roligare meddelanden
med smileys.
När du skriver ett meddelande
trycker du på menyknappen och
väljer Infoga smiley.
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SNS
Du kan hantera inställningar
för ditt sociala nätverk på
GW620. Du kan också se dina
vänners uppdateringar och även
uppdatera din egen status på
Facebook.
Välj SNS och tryck på Lägg till
konto.
Lägg till communities från
Facebook, Bebo och Twitter.
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Hem
Logga in och se dina vänners
statusuppdateringar. Ändra din
status och övervaka dina vänners
status.
Profil
Om du trycker på Meny-knappen
visas fem alternativ, t.ex.
Ändra status, Överför foto, Gå
till Facebook, Uppdatera och
Information.
Du kan överföra en bild genom
att trycka på Överför foto. Välj i
Kamera eller Galleri och lägg in
en kommentar.
Vänner
I SNS kan du se alla dina vänners
profil, fotoalbum och vägg.
Du kan besöka en väns
webbplatscommunity, skicka
meddelanden eller spara en
profil som kontakt.

Meddelande
Alla dina SNS-meddelanden
visas.
På första sidan för SNS kan du
uppdatera tidsinställningar.
Tryck på Meny-knappen och välj
Uppdatera inställningar.

Moxier Mail
Moxier Mail är en push-epostklient för Android™ som
använder Microsoft® Exchange
ActiveSync®-protokoll med
Exchange Server 2003 och 2007.
Den innehåller även ett praktiskt
användargränssnitt och innebär
en säker miljö med funktioner
för SSL och e-post i HTML-format
med Microsoft® Exchange Server
2007
Tryck på Nästa på
välkomstskärmen för att
fortsätta.
Ange din företags-e-postadress
samt användar-ID och ett
lösenord.
45

Meddelanden
OBS! Om uppgifterna är felaktiga
får du ett felmeddelande.
Korrigera uppgifterna och försök
igen. Om du fortfarande får ett
felmeddelande kontaktar du
serveradministratören för mer
information.

Moxier Mail
Med Moxier Mail får du
enkelt åtkomst till alla
protokollfunktioner
för Exchange. Epostmeddelanden ordnas
regelbundet.
Tryck på Meny-knappen och
använd de alternativ som du
behöver.
När du skapar ett nytt
meddelande kan du söka
och lägga in mottagare med
hjälp av Global Address
List (GAL) och kontaktlistor
för Exchange/Google. Gå
till Meny och lägg om
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nödvändigt till en kopia/
hemlig kopia. Anpassa
prioritet eller bifoga filer.
Du kan svara på eller
vidarebefordra ett epostmeddelande. Justera
inställningar för Skicka
meddelande eller övriga
inställningar om det
behövs. Alla program ger
direkt åtkomst till Moxier
Sync. Tryck på Meny i
programinställningarna
och sedan på knappen Gå
till Moxier Sync för direkt
åtkomst.

Moxier-kontakter
Moxier-kontakter kan
tvåvägssynkroniseras med
Exchange Server. Om du
trycker på och håller ned en
kontakt visas alternativen
Ta bort kontakt, Redigera
kontakt, Ring, Skicka SMS
och Skicka e-post. Om du
vill lägga till en ny kontakt
trycker du på Menyknappen och väljer Lägg till
namn.
Moxier-uppgifter
Uppgiftslistan visar närmare
information, exempelvis
gränsdatum, en uppgifts
prioritet och titel.
Listan kan även skilja mellan
pågående, försenade
(rödmarkerade) och
slutförda uppgifter.

Moxier-kalendern
I Moxier-kalendern kan
tvåvägssynkronisering
aktiveras med Exchangekalendern med alternativ
för nytt meddelande,
mappar samt redigering och
radering av meddelanden.
Du kan ändra visningsläge
och lägga till en händelse.
När du accepterar en
inbjudan till ett möte läggs
mötet automatiskt in som
en händelse i händelselistan.

Moxier Sync
Moxier Sync är en
synkroniseringshanterare
med synkroniseringsalternativ
och inställningar för Moxier
Mail, kontakter, kalendern och
uppgifter.
Tryck på Meny-knappen och
markera alternativen.
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Meddelanden
Synkronisera nu
Endast de program som
har markerats bland
synkroniseringsalternativen
synkroniseras.
Rapportloggar
Skickar dig till skrivfönstret
med felloggar.
Juridiskt meddelande
Markera det juridiska
meddelandet.
Hjälp
Skickar dig vidare till
webbplatsen www.moxier.
com med vanliga frågor
och svar.
Om
Visar information om aktuell
Moxier Mail.
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Kamera
Så här fungerar sökaren
Bakåt – Tryck här om du vill
återgå till menykartan.
Kameraläge - Här visas om
kameran är i videoläge eller
fotograferingsläge. Det kan
också användas för att ta
en bild.
Galleri – Tryck här om du vill
öppna galleriet.
Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna
inställningsmenyn. Se Använda avancerade inställningar på sidan
52 om du vill veta mer.
Makro - Använd den här funktionen för närbilder.
Blixtstatus – Ställ in blixten på Auto, Alltid av eller Alltid på.
Exponering – Se Justera exponering på sidan 51.
Zoom - zooma in eller zooma ut.
Obs! Du måste sätta in ett minneskort innan du kan ta bilder. Om du
inte sätter in ett minneskort kan du inte spara bilden som du tagit.
GW620 fungerar med upp till 32 GB.
Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir
mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta
fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.
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Kamera
Ta ett foto

När du har tagit fotot

1 Tryck ned och håll

Bilden du har tagit visas nu på
skärmen.

kameraknappen på höger
sida av telefonen.
Håll telefonen horisontellt och
rikta linsen mot det motiv du
vill fotografera.
Tryck lätt på avtryckaren så
visas en fokuseringsruta mitt
på sökarskärmen.
Håll telefonen så att du kan se
motivet i fokuseringsrutan.
När fokuseringsrutan blir grön
har kameran fokuserat på det
du vill fotografera.
Håll ned avtryckarknappen.

2

3

4
5

6

Tips!
Ansiktsigenkänning
Upptäcker och fokuserar på
människoansikten automatiskt,
vilket gör det lättare att ta
tydliga bilder.
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Skicka Tryck om du vill skicka
fotot som E-post, G-mail,
Meddelande, My e-mail osv.

Obs! Det kan tillkomma
ytterligare kostnader när du
hämtar MMS via roaming.
Ange som Tryck här om
du vill använda bilden som
bakgrundsbild.
Ändra namn Tryck här om du
vill redigera namnet på den
valda bilden.
Ändra Tryck här om du vill
redigera bilden med hjälp av
olika verktyg.

Tryck här om du vill gå
tillbaka till föregående meny.
Tryck här om du vill spara
bilden.
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Tryck här om du vill ta en bild
till direkt. Den aktuella bilden
sparas.
Tryck här om du vill visa ett
galleri med sparade bilder.

Använda blixt
Blixten är inställd på automatik
som standard men det finns
andra alternativ.
1 Välj
på vänster sida i
sökaren om du vill öppna
blixtens undermeny.
2 Det finns tre blixt-alternativ:
Auto – Kameran bedömer hur
mycket ljus som krävs för en
bra bild och använder blixt
efter behov.
På – Kamerans blixt utlöses
alltid.
AV – Kameran kommer
aldrig blixt. Använd den här
funktionen om du vill Spara på
Batteriet.

3 När du trycker på det
alternativ du vill använda
stängs blixtmenyn
automatiskt, och du kan ta en
bild direkt.
4 Blixtikonen i sökaren ändras
till det nya blixtläget.

Justera exponeringen
Exponeringen definierar
skillnaden mellan ljusa och mörka
områden i en bild. En bild med
låg kontrast ser suddig ut medan
bilder med hög kontrast har en
mycket tydligare skärpa.
1 Tryck på
.
2 Skjut kontrastindikeringen
längs fältet mot
för lägre
exponering och en suddigare
bild, och mot
för högre
kontrast och en skarpare bild.

Justera zoom
Du kan även zooma in eller
zooma ut. Välj
och anpassa
zoomen.
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Kamera
Ta en kontinuerlig bild
1 Tryck på

i sökaren
så öppnas en meny med
avancerade inställningar.
Där väljer du Bildläge och
Kontinuerlig bild.
2 Placera objektet i sökaren och
tryck på avtryckaren som vid
vanlig bildtagning.
3 Kameran kommer att ta bilder
i snabb följd.

Använda avancerade
inställningar
Tryck på
i sökaren så öppnas
en meny med alla avancerade
inställningar.
Du kan ändra kamerainställning
genom att rulla hjulet. Tryck på
knappen Bakåt när du markerat
alternativet.

Bildkvalitet – Välj Superfin, Fin
eller Normal. Ju finare kvalitet,
desto skarpare blir bilden. Men
filstorleken ökar också, vilket
innebär att det får plats färre
bilder i minnet.
Vitbalans – Välj Auto,
Glödlampsljus, Solsken,
Lysrörsljus eller Molnigt.
Bildläge – Välj normalt
kontinuerligt läge, Beauty
shot-funktion, Rambild eller
Automatisk panorama.
Självutlösare – Med
självutlösaren kan du ställa
in en fördröjning efter det att
avtryckaren har tryckts in. Välj
Av, 3 sekunder, 5 sekunder
eller 10 sekunder. Det är bra
om du själv vill vara med på en
bild du tar.

Bildstorlek – Ändra
videoklippets storlek för att spara
minnesutrymme.
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ISO - ISO avgör känsligheten för
kamerans ljussensor. Ju högre
ISO-värde desto känsligare är
kameran. Den här funktionen
kan med fördel utnyttjas i mörka
omgivningar när det inte går
att använda blixt. Du kan välja
Auto, 100, 200 eller 400 som
ISO-värde.
Scenläge – Välj mellan Auto,
Porträtt, Landskap, Sport och
Natt.
Färgeffekt – Välj en färgton för
det foto du tar.
Fokus – Välj mellan Auto och
Manuellt.
Ansikte - Välj hur kameran ska
fokusera. Välj mellan Ingen,
Ansiktsavkänning eller Smile
shot-funktion.
Ingen – Anpassa fokus
automatiskt för en klar och
skarp bild.

Ansiktsavkänning
– Din kamera identifierar
automatiskt ansikten och
kan anpassa skärpan för en
bättre bild.
Smile shot-funktion –
Aktivera eller avaktivera smart
ljuskontroll. Ta automatiskt
bilder när människor ler.
Visa den tagna bilden – Välj På
om du visa bilden du tagit direkt.
Rutnät – Välj mellan Av, 2x2rutnät eller 3x3-rutnät.
Slutarljud/Kameraljud – Välj ett
av de fyra slutarljuden.
Geo-tagging – Aktivera om
du vill använda telefonens
platsbaserade tjänster. Ta bilder
var du än är och märk dem
med platsen där de togs. Om
du överför märkta bilder till en
blogg som hanterar Geo-Tagging
kan du se bilderna på en karta.
Obs! Den här funktionen är
endast tillgänglig när GPS:en
är aktiv.
53

Kamera
Dölj ikoner – Välj vilka ikoner
för kamerainställningar som ska
döljas manuellt eller automatiskt.
Återställ – Återställ kamerans
standardinställningar.
Tips! När du lämnar
kameraläget återgår alla
inställningarna till standard,
utom inställningarna för
bildstorlek och bildkvalitet.
Alla inställningar som inte är
standard måste återställas,
till exempel färgton och ISO.
Kontrollera dessa innan du
fotograferar nästa gång.

Visa sparade bilder
1 Du kommer åt dina sparade
bilder i kameraläget. Tryck
på
så visas galleriet på
skärmen.
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Videokamera
Så här fungerar sökaren
Bakåt – Tryck här om du vill
återgå till startskärmen.
Börja inspelning
Galleri – Tryck här om du vill
öppna galleriet.

Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna
inställningsmenyn. Se Använda avancerade inställningar på sidan
57 om du vill veta mer.
Blixtstatus – Ställ in eller stäng av blixten.
Exponering – Se Justera exponering på sidan 57.
Zoom – zooma in eller zooma ut.
Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir
mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta
fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.
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Videokamera
Ta en snabb video
1 Tryck ned och håll

2
3
4

5
6

7

kameraknappen på höger sida
av telefonen.
Byt sedan till
.
Videokamerans sökare visas
på skärmen.
Håll mobilen horisontellt och
rikta linsen mot det du vill
spela in.
Tryck en gång på avtryckaren
för att starta inspelningen.
INSP visas längst ned i
sökaren och en timer visar
videoklippets längd.
Tryck på
på skärmen när
du vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett
videoklipp
En stillbild för videoklippet visas
på skärmen.
Skicka Tryck om du vill skicka
fotot som E-post, G-mail,
Meddelande, My e-mail, YouTube
osv.

Obs! Det kan tillkomma
ytterligare kostnader när du
hämtar MMS via roaming.
Anv. som Tryck här om du vill
spela upp videoklippet.
Ändra namn Tryck här om du vill
redigera namnet på den valda
bilden.
Ändra Tryck här om du
vill använda bilden som
bakgrundsbild.

Tryck här om du vill gå
tillbaka till föregående meny.
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Tryck här om du vill ta bort
det inspelade videoklippet och
bekräfta med Ja. Sökaren visas
igen.
Tryck här om du vill spela
in ett videoklipp till direkt. Det
befintliga videoklippet sparas.
Tryck här för att visa ett
galleri med sparade videoklipp
och bilder.

Justera exponeringen
Exponeringen definierar
skillnaden mellan ljusa och mörka
områden i en bild. En bild med
låg kontrast ser suddig ut medan
bilder med hög kontrast har en
mycket tydligare skärpa.
1 Tryck på
.
2 Skjut
exponeringsindikeringen
längs fältet mot
för lägre
exponering och en suddigare
bild, och mot
för högre
kontrast och en skarpare bild.

Använda avancerade
inställningar
Öppna alla avancerade
inställningsalternativ i
sökaren genom att trycka på
Inställningar.
Du kan justera
videokamerainställningarna
genom att rulla hjulet. När du
har valt ett alternativ trycker du
på Klar.
Storlek – Ändra videoklippets
storlek för att spara
minnesutrymme.
Scen – Välj mellan Normal eller
Natt.
Färgeffekt – Välj en färgton för
din nya vy.
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Videokamera
Vitbalans – Vitbalanser gör
de vita delarna i videoklippen
mer verklighetstrogna. Om du
ska vara säker på att kameran
justerar vitbalansen på rätt
sätt kan du behöva fastställa
ljusförhållandena. Välj mellan
Auto, Glödlampsljus, Solsken,
Lysrörsljus eller Molnigt.
Längd – Ställ in en
längdbegränsning för
videoklippet. Välj Normal eller
MMS så att storleken begränsas
och du kan skicka videoklippet
som MMS.

Titta på sparade videoklipp
1 Tryck på i sökaren.
2 Galleriet visas på skärmen.
3 Tryck på videoklippets stillbild

Tips! Försök att välja en lägre
bildkvalitet så att du kan spela
in en längre video om du väljer
MMS-längd.

Röst – Välj Ljud av om du vill
spela in ett videoklipp utan ljud.
Dölj ikoner – Ange om ikonerna
på kameramenyn ska döljas
automatiskt eller manuellt.
Återställ - Återställ alla
videokamerainställningar.
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en gång så att det visas längst
fram på galleriskärmen. Det
spelas upp automatiskt.

Dina bilder och videoklipp
Visa bilder och videoklipp
1 Tryck på

på kamerans
förhandsgranskningsskärm.
2 Galleriet visas på skärmen.
3 Tryck på videoklippet eller
fotot för att öppna det helt.
Tips! Bläddra till vänster
eller höger för att visa andra
foton eller videoklipp.

Använda zoom vid visning
av en video eller bild
När du visar ett foto eller ett
videoklipp kan du zooma in och
ut med
.

Justera volymen vid
videouppspelning
Om du vill justera volymen
på videoklippet under tiden
det spelas upp använder du
volymreglaget på telefonens
vänstra sida.

Använda en bild som
bakgrundsbild
1 Tryck på den bild du vill
använda som bakgrundsbild
så öppnas den.
2 Tryck på skärmen för att
öppna valmenyn.
3 Tryck på Använd som och välj
Ange bakgrundsbild.
4 Skärmen växlar till
porträttläge.

Redigera bilder
Det finns många olika alternativ
om du vill ändra dina bilder,
lägga till något eller förbättra
dem.
1 Öppna den bild du vill
redigera och tryck på
menyknappen.
2 Tryck på Redigera för att
ändra bilden:
Rotera och vänd
– Rotera eller vänd bilden för
att det är kul eller för att se
bättre.
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Beskär – Beskär bilden.
Välj ett fyrkantigt eller runt
område som ska beskäras och
flytta fingret över skärmen för
att markera området.

Stämplar – Dekorera
bilden med stämplar. Välj
någon av de olika stämplarna
och tryck på bilden där du vill
tillämpa dem.

Justering – Det här
hjälper om du vill justera
bilder som har tagits med
automatisk färg och ljusstyrka
etc.

Ändra storlek – Ändra
storlek på din bild.

Effekt – Tryck här för att
använda effektalternativen i
ett foto.

Spara ändringar du har
gjort i bilderna.
Radera de ändringar du
har gjort i bilden.

Rotera bilden

Ram – Du kan lägga till
ramar på bilden.

1

Välj att rotera 90 grader
motsols

Text – Lägga till text till
en bild.

2

Välj att rotera 90 grader
medsols

Clipart – Du kan lägga till
clipart till bilden.

3
4

Ritplatta – Rita något
på bilden på frihand. Välj
linjetjocklek från de fyra
alternativen och den färg du
vill ha.
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Välj att vända vertikalt
Välj att vända
horisontellt.

Lägga till text i bilder

Beskära ett foto

1 Tryck

1 Tryck

på
redigeringsskärmen.
2 Välj färg på det som sägs
och välj en av formerna på
pratbubblorna.
3 Skriv in texten med hjälp av
knappsatsen och tryck på
Klar.
4 Flytta texten dit du vill ha
den genom att trycka på den
och dra.

Lägga till effekter i bilder
1 På redigeringsskärmen trycker
du på

.

2 Du kan tillämpa alla de olika
alternativen på bilden

3 Ta bort en effekt genom att
trycka på

.

på
redigeringsskärmen.
2 Välj den form du vill använda
för att beskära bilden.
3 Flytta rutan över det område
som du vill beskära. Du flyttar
den valda delen genom att
dra den.
4 Tryck på Klar när du är nöjd.

Justera bilden
1 Tryck

på
redigeringsskärmen.
Via justeringsverktygsfältet kan
du justera bilden som du önskar.
1
Välj om du vill ändra
justeringsinställningarna
automatiskt.
Välj om du vill jämföra
2
före och efter justeringen.
Anpassa bildens
3
ljusstyrka och kontrast.
Välj om du vill justera
4
ljusa delar och skuggor.
5
Balansera färgen i bilden.
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6

Välj om du vill anpassa
mättnaden i bilden.
Anpassa skärpan i bilden.
7
8
Ta bort brus.

Lägg till ram
1 From the editing screen,
touch

.

2 Tryck på

eller
för att
välja en ram.
3 Tryck på
för att
kontrollera hela ramen.

Lägga till clipart
1 Tryck på

på
redigeringsskärmen.
2 Tryck på
och välj en
clipart.
3 Anpassa storleken på din
clipart.
4 Du kan rotera din clipart med
hjälp av
,
.
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Använda ritplatta
1 Tryck på

på
redigeringsskärmen.
för att välja form.
2 Tryck på
3 Ställ även in färg och tjocklek.
4 Du kan radera det du ritade
.
med hjälp av

Lägga till stämpel
1 Tryck på

på
redigeringsskärmen.
2 Tryck på
för att se vilka
stämplar du kan välja mellan.
3 Tryck på skärmen på den plats
där du vill lägga till stämpeln
på bilden.
4 Du kan anpassa färgen med
hjälp av
.

Ändra storlek
1 Tryck på

på
redigeringsskärmen.
2 Skrolla längs med fältet för att
ändra storleken på bilden.
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Redigera video
Videoredigeringsfunktionerna är
tillgängliga för MPEG4-typer.

Göra videoklipp kortare

övergången på alla videofiler i
ett storyboard.

Lägga till undertext
1 Öppna den video du vill
redigera.

1 Välj Ändra och välj sedan
.
2 Tryck på och markera den
nya start- och slutpunkten
igen.
genom att välja
3 Tryck på Klar eller tryck på
om du vill återgå till galleriet
och ignorera ändringarna.

2 Välj Ändra och välj
3

4

Välja övergångsstil
1 Välj en övergångsstil och
tryck på
om du vill
förhandsgranska.
och dra fältet för
2 Tryck på
att anpassa tidslängden
3 Tryck på Klar för att spara
övergången. Tryck på Tillämpa
bara om du vill tillämpa den
nuvarande valda övergången.
Välj Använd för alla om du vill
tillämpa den nuvarande valda

5

6

7

för att
lägga till undertext på videon.
och pausa
Tryck på
uppspelningen och ange en
startpunkt för textvisningen.
Tryck på Starta och välj
textformat. Skriv in texten
med hjälp av knappsatsen
och tryck på Klar.
Tryck på det område på
skärmen där du vill att texten
ska visas och sedan på Klar.
Tryck på Spara. Ersätt den
befintliga filen eller spara som
en ny fil.
Upprepa detta om du vill
lägga till mer text.
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Dina bilder och videoklipp
Lägga till redigeringseffekt

Lägga till dubbning i video

1 Öppna den video du vill

1 Öppna den video du vill

redigera.
.
2 Välj Ändra och välj
3 Välj en effekt som du vill lägga
till på bilden.

redigera.

2 Välj Ändra och välj sedan
.

3 Välj

Lyfta ut en bildruta
Du kan ta använda en enda bild
från ett videoklipp.
1 Öppna den video du vill
redigera.
2 Välj Ändra och välj
.
3 Spela upp videon och tryck
på
för att fånga just den
scen du vill medan videon
spelas upp.
4 Bildrutan sparas på telefonen
som en stillbildsfil.

4
5

6
7

8
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Mappen Mina ljud
öppnas. Välj det spår som du
vill lägga till i videon.
Det ursprungliga ljudspåret i
videon raderas.
Om ljudfilen är kortare än
videon anger du om den ska
spelas En gång eller om den
ska Upprepas.
Ersätt den befintliga filen eller
spara som en ny fil.
Eller så kan spela in en ny
fil och införa livedubbning
.
genom att trycka på
Tryck på Klar för att spara
nuvarande dubbning.

Multimedia
Du kan lagra multimediefiler på
ett minneskort så att du smidigt
får tillgång till alla dina bilder
och videofiler.
Gå till menyn Multimedia
och
genom att trycka på
sedan välja Bilder på fliken
Multimedia. Du kan öppna en
lista med katalogfälten där alla
multimediefiler lagras.
Obs! Om du vill kunna
spara bilder och visa dem måste
du installera ett minneskort på
telefonen. Utan minneskort kan
du inte visa bilder och videoklipp
på telefonen.

Det finns fem katalogfält som du
kan se nedan.
Alla
: Visar alla dina bilder
och videoklipp.
Favoriter
: Om du trycker
på en bild eller ett videoklipp
länge visas alternativskärmen.
Du kan då välja de bilder som
du vill spara som favoriter.
Favoritfältet visar dina

favoritbilder och -videoklipp.
Video
: Visar alla dina
videoklipp
: Precis som i
Tagging
favoritfältet kan du tagga bilder
och videoklipp som sedan visas i
det här fältet.
: Om du
Människor
ställer in inställningen
Ansiktsavkänning och tar bilder
hamnar de i fältet Människor.
Du kan skriva in namn eller
smeknamn på personen på
bilden. Du kan även använda
Kontakter till att matcha bilden
med en kontakt.

Tidslinje-visning
Med GW620-galleriet kan du
visa en tidslinje över dina bilder
och videoklipp. Från skärmens
vänstra sida visas de datum
som bilderna är tagna på i
kronologisk ordning. Om du
väljer ett visst datum visas alla
bilder du tog den dagen mot vit
bakgrund.
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Alternativ på menyn Mina
bilder

Skicka en video

Välj en bild och tryck länge på
den om du vill se vilka alternativ
du kan välja mellan.

video trycker du länge på
videoklippet du vill välja.
2 Välj Dela. Välj från E-post eller
Meddelanden.
Om du väljer Meddelande
eller E-post bifogas
videoklippet till ett
meddelande och du
kan skriva och skicka
meddelandet som vanligt.

Skicka en bild
1 Om du vill skicka en bild
trycker du länge på bilden du
vill välja.
2 Välj Dela. Välj från E-post eller
Meddelanden.
3 Om du väljer Meddelande
eller E-post bifogas
videoklippet till ett
meddelande och du
kan skriva och skicka
meddelandet som vanligt.
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1 Om du vill skicka en

Använda en bild
Du kan använda bilder som
bakgrundsbild eller till och med
som identifiering när någon
ringer.
1 Tryck länge på en bild och välj
Ange som.
2 Välj mellan bakgrundsbild och
bild-ID.
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Skapa ett bildspel

Mediaspelare

Om du vill titta på alla bilderna
i din telefon, kan du skapa ett
bildspel så att du slipper öppna
och stänga varje enskild bild.
1 Tryck länge på en bild och välj
Bildspel.

I mappen Mediaspelare visas
en lista över videor som du
har hämtat eller spelat in på
telefonen.
Spela upp video
1 Välj Mediaspelare på fliken
Multimedia.
2 Välj den video du vill ska
spelas upp.

Information om bilden
Du kan få detaljerad
information om en bild,
som Namn, datum, Tome,
Upplösning, Storlek, Typ och
Märkord.
1 Tryck länge på en bild och välj
Detaljer.

Tips! GW620 kan användas
för uppspelning av DivXvideoformat, vilket ger större
tillgång till innehåll.

Tryck på Meny-knappen och
välj Musik. Du kan spela låtar,
ordna låtar efter album och
artist eller skapa en spellista.
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Ställa in ringsignal

Storyboard

Det finns tre alternativ:
1 Markera en musikfil
från musiklistan eller
mediaspelaren, välj Använd
som och ställ in som
ringsignal i alternativen som
kommer upp.
2 Spela in ett röstmemo med
röstinspelningsfunktionen
och använd den som
ringsignal.
3 Välj Inställningar - Ljud och
skärm - Telefonens ringsignal.

1

2

3

4

Videoredigerare
1 Tryck på

och välj sedan
Videoredigerare.

5
6
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Ange BGM-val om du
vill lägga till musik i ett
storyboard eller ändra ljudet.
Importera filer- Välj
att lägga till mediefiler i ett
storyboard. Du kan lägga in
upp till 32 mediefiler.
Klipp-hanteraren
- Välj att hantera de tillagda
mediefilerna. om ingen
mediefil har lagts till är
knappen avaktiverad.
FörhandsgranskaFörhandsgranska videofilen
som du skapade.
Spara- Spara videofilen
som du skapade.
Lägg till text- Välj att
lägga till en textram i ett story
board.

Först måste du välja
redigera videoklippet.

för att

- Tryck här om du vill
markera alla filer, maximalt 32
filer.
- Tryck här om du vill
avmarkera alla filer
25/32 - Visar de valda filnumren
- Tryck här för att gå vidare
till nästa steg.

Musikfilm
1 Vänd åt vänster och höger
för att se de olika stilarna. Du
kan endast välja bilder för
musikfilm.
- Gå tillbaka till skärmen
för videoredigering.
- Visa namnet på stilen
och beskrivningen av den.
- Förhandsgranska stilen.
- Tryck om du vill välja
Välj foton.
2 När du har valt bilder trycker
du på
och går vidare till
nästa steg.
- Tryck här om du vill
växla till slumpläge.
- Tryck här om du vill
växla till normalläge.
- Tryck här om du vill
växla till visningsläge.
om du vill välja
3 Tryck på
alla bilder och tryck sedan
på
.
4 Välj musik och ställ in den
som bakgrundsmusik.
69

Multimedia
5 Lägg till en filmtitel med
qwerty-knappsatsen och
spara den.
6 Tryck på
om du vill spela
upp hela videofilen.
7 Tryck på
om du vill spara
videofilen som du skapade.

Autoklipp
Det finns tre typer av stilmallar:
Porträtt, Landskap och Objekt
i rörelse.
1 Tryck på
och välj en video.
Gå till nästa steg.
2 Tryck på
om du vill
förhandsgranska videofilen.
3 Tryck på
så sparas filen.

Spela spel
1 GW620 innehåller några
standardspel. Du kan hämta
spel från Market.
2 Starta spelet eller
programmet genom att
trycka på knappen Starta.
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Obs! Det kan tillkomma
ytterligare kostnader när du
använder den här tjänsten om
du hämtar spel eller program
som kostar pengar.
Obs! Installation av Java-spel
och program är endast möjlig via
webben.

Överföra filer med USBlagringsutrymme
Överföra filer med UMS:
1 Anslut GW620 till datorn med
USB-kabeln.
2 Välj Inställningar - SD-kort
och telefonminne - aktivera
Masslagring bara.
3 Dra USB-ikonen från
statusfältet.
4 Välj anslutet USB och aktivera.
5 Du kan kontrollera innehållet
i masslagringsenheten från
datorn och överföra filer.
Obs! Först måste du installera
ett SD-kort. Utan SD-kort kan du
inte använda USB-masslagring.
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Använda röstinspelningen
GW620 från LG har en inbyggd
musikspelare så att du kan lyssna
på dina favoritlåtar. Du kommer
åt musikspelaren genom att
trycka på
. Här kommer du
åt olika mappar:
Artister – Bläddra i
musiksamlingen efter artist.
Album – Bläddra i
musiksamlingen efter album.
Låtar – Innehåller alla låtar i
telefonen.
Spellistor – Innehåller
spellistorna som du har skapat.

Spela upp en låt
1 Välj Musik från fliken
Multimedia.

2 Tryck på Låtar.
3 Välj den låt du vill lyssna till.
om du vill pausa
4 Tryck på
en låt.

5 Tryck på

om du vill
hoppa till nästa låt.

6 Tryck på

om du vill gå
tillbaka till första delen av
låten. Tryck på
om du vill
gå tillbaka till föregående låt.
Om du vill ändra volymen
medan du lyssnar på musik
trycker du uppåt eller nedåt på
volymknappen på telefonens
vänstra sida.
Tryck länge på en låt i listan.
Alternativen Spela upp, Lägg till i
spellista, Använd som ringsignal,
Ta bort och Sök visas.
Obs! Musik kan vara
upphovsrättsskyddad enligt
internationella avtal och
nationella lagar om upphovsrätt.
Därför kan det vara nödvändigt
att erhålla ett tillstånd eller
en licens att reproducera eller
kopiera musik. I vissa länders
nationell lagstiftning är det
förbjudet med privata kopior
av upphovsrättsskyddat
material. Innan nerladdning eller
kopiering av filer, kontrollera
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Multimedia
vilka legistration som är
tillämplig användningen av
sådant material.

Återställa kanaler
1 Välj FM-radio.
2 Välj Automatisk sökning om

Använda radion
GW620 från LG har en inbyggd
FM-radio så att du kan lyssna på
dina favoritkanaler när du är på
resande fot.
Obs! Om du vill lyssna på radio
måste du använda hörlurar.
Anslut dem i hörlursuttaget.
Söka automatiskt
1 Välj FM-radio.
2 Tryck på meny-knappen.
3 Tryck på Automatisk
sökning och sedan på Ja.
De radiokanaler som hittas
tilldelas automatiskt olika
kanalnummer i telefonen om
du väljer Ange, Hoppa över
och Stopp.
Obs! Du kan också söka efter
radiokanaler manuellt med
hjälp av den ratt som visas
bredvid radiofrekvensen.
72
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du vill återställa nuvarande
kanal eller välj Återställ alla
kanaler om du vill återställa
alla kanaler. Om du återställer
alla kanaler återgår de till
den ursprungliga frekvensen
87,5 MHz.
Tips! Om du vill förbättra
radiomottagningen förlänger
du headsetsladden som
fungerar som radioantenn.
VARNING! För att få
bästa möjliga mottagning
måste du använda LG:
s headset som medföljde
telefonen.

Google-program
1 Skapa först ett Google-konto.

Market

Ange ditt användarnamn och
lösenord.
2 När du loggat in synkroniseras
kontakterna, e-posten och
kalendern i ditt Google-konto
automatiskt med GW620.

Från Market kan du hämta
användbara program och spel.
Om du installerar program
och spel från Market visas de i
GW620-menyn. Du kan skicka
kommentarer om ett program
eller flagga det om det inte
fungerar med GW620.
1 Välj en kategori om du vill
söka i innehållet.
2 Välj ett program som du vill
installera.
Obs! Om du vill avsluta spelet
trycker du på hemknappen
eller Bakåt. Du återgår då till
startskärmen. Du kan också
använda menyknappen i spelet.

Google Maps
Du kan se var du befinner
dig, få trafikupplysningar och
en vägbeskrivning till din
destination. GW620 måste
anslutas till Wi-Fi eller 3G/GPRS.
Obs! Google Maps täcker inte
alla städer eller länder.
Obs! När du tittar på en plats på
gatunivå kan du trycka på MENY
och sedan på Kompassläge om
du vill aktivera kompassläget.
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Google-program
Gmail
Gmail konfigureras första
gången du installerar telefonen.
Beroende på vad du har för
synkroniseringsinställningar
synkroniseras Gmail på
telefonen automatiskt med
ditt Gmail-konto på webben.
Konversationslistan i inkorgen är
den standardinställda Gmail-vyn.
Tryck på Meny-knappen och på
Uppdatera om du vill skicka eller
ta emot nya e-postmeddelanden
och synkronisera epostmeddelanden med Gmailkontot på webben.

Lägga till händelser i
kalendern
1 Välj Kalender.
2 Du kan behöva skapa ett

3
4
5

Google Talk
Google Talk är Googles program
för snabbmeddelanden. Det gör
att du kan kommunicera med
andra Google Talk-användare.
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Google-konto först om du vill
använda Kalender-funktionen.
Välj det datum när du vill
lägga till en händelse.
Tryck på meny-knappen och
tryck på Ny händelse.
Tryck på Vad och ange namnet
på händelsen. Kontrollera
datumet och ange tiden när
händelsen ska börja. Du kan
skriva in sluttid och slutdatum
för händelsen i de undre
datum- och tidsrutorna
Du kan även trycka på Var och
ange platsen.
Om du vill lägga till en
anteckning till din händelse
trycker du på Beskrivning
och skriver in mer information.

8 Om du vill upprepa ett
kalendermeddelande ställer
du in Repetition och anger
sedan påminnelser om du vill.
9 Tryck på Spara om du vill
spara händelsen i kalendern.
En fyrkant i färg markerar
alla dagar som har sparade
händelser, och ett alarm ljuder
vid starttiden för händelsen,
så att du inte missar den.

Ändra kalenderns
standardvy
1 Välj Kalender på Googlefliken. Tryck på menyknappen.
2 Tryck på Du kan ställa in
kalendervisningen på dag-,
vecko- eller måndadsvy.
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Tillbehör
Ställa in
kalendermeddelanden
1 Välj Alarm.
2 Om du vill lägga till ett nytt
kalendermeddelande trycker
du på Lägg till alarm. Det
finns några förinställda
kalendermeddelanden som
du kan aktivera.
3 Tryck på Aktivera alarm
och ställ in den tid då du
vill bli påmind. När du
har ställt in tiden visas på
GW620 hur mycket tid
som återstår till tiden för
kalendermeddelandet.
4 Välj en ringsignal och slå
på Vibrera om du vill. ange
upprepning.
Ikonerna anger vilken
veckodag du har valt.
5 Du kan namnge
kalendermeddelanden genom
att välja Etikett.
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6 När kalendermeddelandet
infaller kan du välja snooze
med 10-minuterintervaller
eller också stänga av det.
7 Tryck på
och
återgå till den första
kalendermeddelandeskärmen.
8 Om du trycker på och håller
nere klockan på skärmen visas
olika typer av klockor. Du kan
välja en av dem
9 Du kan ta bort alla
kalendermeddelanden genom
att.

Använda räknaren
1 Välj Miniräknare på fliken
Tillbehör.

2 Ange siffror med hjälp av de
numeriska knapparna.

3 För enkla beräkningar kan
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du använda (+, –, x eller ÷),
följt av =.

4 Om du vill genomföra mer
komplicerade beräkningar
trycker du på Meny-knappen
och sedan på panelen
Avancerat och väljer mellan
sin, cos, tan, log osv.

Quickoffice
Du kan hantera och visa
dokumentfiler. Tillgängliga
filformat är .pdf, .doc, .txt, .xls
och .zip.
1 Välj minneskort. Du kan se
listan över filer och mappar.
2 Om du väljer
Dokumenthistorik visas de
senaste öppnade filerna.
3 Tryck på och håll nere någon
fil så visas alternativ för Ändra
namn, Egenskaper och Ta
bort.

4 Välj en fil och tryck på
menyknappen om du vill
visa alternativen för Öppna,
Registrera, Uppdatera,
Egenskaper och Om. För en
del filtyper finns fler alternativ.
pdf : Gå till sida, Anpassa sida,
Anpassa bredden
doc/txt : Sök
xls : Kalkylblad – Välj mellan
en sammanfattning och full
visning.

Röstmemo
Du kan spela in röstmemos
och andra ljudfiler med
röstinspelningsfunktionen.
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Tillbehör
Spela in ett ljud eller en röst
1 Tryck på Röstmemo.
2 Tryck på Spela in.
3 Tryck på
så börjar
inspelningen.

4 Stoppa inspelningen genom
att trycka på

.

5 Tryck på Använd som om
du vill ange som telefonens
ringsignal.

Skicka röstinspelningen
1 När du är klar med
inspelningen kan du skicka
ljudklippet genom att trycka
på Dela.
2 Inspelningen läggs till i
meddelandet som du skriver
och skickar som vanligt.
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Webben
Webbläsare

Använda fältet webbverktyg

Webbläsaren skapar en snabb
och färgrik värld av spel, musik,
nyheter, sport, underhållning,
och mycket mer i din telefon.
Var du än är och vad du än är
intresserad av.

Tryck på
så öppnas
widgeten.
1 Tryck på
om du vill
uppdatera webbsidan.
om du vill gå
2 Tryck på
fram en sida.
om du vill gå
3 Tryck på
tillbaka en sida.
om du vill
4 Tryck på
lägga till/visa bokmärke, visa
historik och visa mest besökta
sida.
om du vill
5 Tryck på
öppna en annan webbsida i
ett nytt fönster.
om du vill ändra
6 Tryck på
webbläsarinställningar.

Ansluta till Internet
1 Välj Webbläsare på fliken
Kommunikation.

2 Du flyttas till webbplatsen för
Orange world.
Obs! Du debiteras en extra
avgift när du använder de här
tjänsterna och hämtar innehåll.
Kontrollera vilka kostnader som
gäller hos din nätoperatör.
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Webben
Använda alternativ
Tryck på menyknappen om du
vill kontrollera dina val
Gå till - Gå in på en
webbadress och gå till den sidan
Avsluta - Stäng webbläsare.
Hitta sida - Markera alla
bokstäver du skriver in
Välj text - Tryck på och
markera de meningar du vill
kopiera. Du kan klistra in i varje
fält.
Hämtningar - Visa historik
för hämtningar
Mer
Bokmärken - Lägg till/visa
bokmärken, visa historik och
visa mest besökta sida.
Fönsteröversikt - Visa alla
öppna fönster.
Sidinfo – Visa information
om sida.
Dela ut sida – Skicka
sida med e-post eller
meddelande.
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Inställning – Inställningar för
sidinnehåll.

Lägga till och komma åt
bokmärken
Du kan lägga till bokmärken
och spara webbplatser så att
du kommer åt dina favoritsidor
snabbare.
1 Välj Webbläsare på fliken
Kommunikation.
2 Välj meny och sedan Mer och
Bokmärken. Eller tryck på
.
En lista över dina bokmärken
visas på skärmen.
3 Välj Lägg till bokmärken och
Ange ett namn för bokmärket
följt av URL-adressen.
4 Tryck på Klar. Bokmärket visas
i listan över bokmärken.
5 Öppna ett bokmärke genom
att bläddra till önskat
bokmärke och tryck på Anslut.
Du ansluts till bokmärket.
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Ändra
webbläsarinställningarna
Välj meny och sedan Mer och
Inställningar. Eller tryck på
.
Du kan ändra sidlayouten
(t.ex. storleken på texten och
textkodningen), ändra startsida
och kontrollera inställningarna
för cache, cookies, säkerhet osv.
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Inställningar
Tryck på Meny-knappen och välj
Inställningar. Eller tryck på
från menyn.

Trådlösa kontroller
Här kan du hantera Wi-Fi och
Bluetooth. Du kan även ställa
in flygplansläge och mobila
nätverk.
Wi-Fi – Aktivera Wi-Fi
Wi-Fi-inställningar – Ställ in
nätverksmeddelande eller lägg
till Wi-Fi-nätverk.
Bluetooth – Slå på Bluetooth.
Bluetooth-inställningar – Ställ
in enhetens namn och om det
ska gå att söka efter den, sök
efter andra enheter.
Mobila nätverk – Ställ in
alternativ för roaming, nätverk
och APN:er.
Flygplansläge – När du ställer
in Flygplansläge avaktiveras alla
trådlösa förbindelser.
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OBS! ”Regel för Wi-Fi-viloläge”
ingår inte. När skärmlåset
aktiveras på telefonen stängs WiFi-funktionen av. När skärmlåset
avaktiveras sätts funktionen
automatiskt på igen. Det här
är en energisparfunktion. Om
något program tar emot data
genom Wi-Fi kommer funktionen
dock inte att stängas av, även om
telefonens skärmlås aktiverats.

Samtalsinställningar
Konfigurera röstbrevlåda och
andra samtalsinställningar.
Läs mer i Samtalsinställningar.

Ljud och skärm
Tyst läge – Alla ljud utom media
och alarm.
Ljudinställningar
Tyst läge – Aktivera om du vill
tysta alla ljud utom media och
alarm.
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Ringsignalsstyrka – Ställ in
volym för inkommande samtal
och andra meddelanden.
Mediavolym – Ställ in volym för
musik och videoklipp.
Telefonens ringsignal – Ställ in
standardringsignal.
Telefonvibration – Ställ in
vibration för inkommande
samtal.
Ringsignal för meddelande
– Ställ in standardsignal för
meddelanden.
Ljud vid tryckningar
– Ställ in ljud när du använder
knappsatsen.
Ljudval – Ställ in ljud när du gör
ett skärmval.
Vibrationsfeedback – Ställ in för
att använda vibrationsfeedback.
SD-kortmeddelandeAvaktivera ljud för SD-kort.
Skärminställningar
Orientering – Ange om du vill
växla orientering automatiskt när
du roterar telefonen.

Animering - Ange om du vill
visa animering när du öppnar
eller stänger fönster.
Ljussensorläge på – Det här
väljer du om du vill slå på
ljussensorläge.
Ljusstyrka – Anpassa ljusstyrkan
på skärmen när du slagit av
ljussensorläget.
Tidsgräns för skärm – Ställ
in tiden för tidsgränsen för
skärmen.

Datasynkronisering
Välj vilka program som ska
synkroniseras.

Säkerhet och plats
Mina positionskällor
Använd trådlösa nätverk – Se
platser som använder trådlösa
nätverk.
Aktivera GPS-satelliter –
Standardinställning för att ange
korrekt plats ner till gatuadress.

83

Inställningar

SIM-kortslås

Hantera program – Hantera och
ta bort installerade program.
Utveckling – Ange alternativ för
programutveckling som USBfelsökning, Håll aktiv och Tillåt
fingerade platser.

Konfigurera SIM-kortslås eller
ändra SIM-PIN-kod

SD-kort och telefonminne

Upplåsningsmönster för skärm
Ange upplåsningsmönster om
du vill se till att telefonen är
säker

Synliga lösenord
Visa lösenordet medan du skriver

Program
Du kan hantera program och
konfigurera genvägar för
snabbstart.
Okända källor –
Standardinställningen om du vill
installera program som inte är
från Market.
Snabbstart – Ange
kortkommandon för start
av program. Välj det
om du vill kontrollera
standardsnabbstarten och ställa
in annan snabbstart.

84

USB-anslutningsläge – aktivera
Masslagring bara.
SD-kort – Kontrollera totalt
minnesutrymme, tillgängligt
minne. Välj även avaktivera
SD-kortet för säker borttagning.
Formatera SD-kortet om
nödvändigt.
Intern telefonlagring
– Kontrollera tillgängligt minne.
Välj Återställ fabriksdata om
du vill ta bort alla data från
telefonen.

Tid och datum
Ställ in datum, tid, tidszon och
format.
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Språk och text
Ange lokala inställningar (språk
och region) samt alternativ för
textinmatning och automatisk
korrigering.

Om telefonen
Visa juridisk information,
telefonstatus och
programversion.

DivX VOD-registrering
Generera en kod för registrering
för DivX-video på beställning.
Besök <http://vod.divx.com/> för
registrering och teknisk support.
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Wi-Fi
Med Wireless Manager kan du
hantera Internetanslutningar
per Wi-Fi (Wireless LAN) på din
enhet. Telefonen kan anslutas
trådlöst till lokala nätverk eller
Internet. Wi-Fi är snabbare och
har större räckvidd än Bluetoothteknik. Tekniken ger snabbare
e-post och Internetsurfning.
Obs! GW620 har funktioner
för WEP, WPA-PSK/2-säkerhet.
Om din Wi-fi-leverantör
eller nätverksadministratör
ställer in kryptering för att
skydda nätverket fyller du
i nyckeln i popup-fönstret.
Om krypteringen inte har
ställts in visas inte det här
fönstret. Du kan få nyckeln
från Wi-Fi-leverantören eller
nätverksadministratören.
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1. Konfigurera Wi-Fi
1 Tryck på Wi-Fi på fliken
Inställningar och slå på Wi-Fi
2 ÅP-sökning (åtkomstpunkt)
– Söker vilken åtkomstpunkt
den kan ansluta till.
3 ÅP-anslutning
– Ansluter till önskad
åtkomstpunkt
från söklistan för
åtkomstpunkten.
– Om åtkomstpunkten har
säkerhetstypen WEP eller
WPA-PSK/2 anger du
säkerhetsnyckeln.

2. Stöd för Wi-Finätverksprofil
1 Stöd för Wi-Fi-profil (hur du
ansluter till en åtkomstpunkt
eller dold åtkomstpunkt som
används ofta)
1) Om åtkomstpunkten inte
visas i söklistan kan du
ansluta till den genom att
spara den som profil.
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2) När du sparar den ofta

4) IP/DNS-inställning: med

använda åtkomstpunkten
som profil blir det enklare
att ange säkerhetsnyckel
när du ansluter till en
åtkomstpunkt med den
säkerhetsnyckeln.
3) Om åtkomstpunkten inte
har stöd för DHCP kan du
ansluta till den med en
statisk IP-adress.
2 Beskrivning av fälten i Wi-Fiprofilen.
1) Nätnamn: SSID (ID)
2) Säkerhetstyp: WEP, WPAPSK/2-stöd.
3) Säkerhetsnyckel: sparar
säkerhetsnyckeln.

det här alternativet kan
du ange Automatisk eller
Statisk, beroende på om
åtkomstpunkten har stöd
för DHCP.
För Statisk fyller du i
fältvärdet för den IP-adress
och DNS-server som ska
användas med den statiska
IP-adressen vid anslutning.
3 Spara Wi-Fi-profilen
1) Välj Lägg till Wi-Finätverksmenyn längst
ned i Wi-Fi-nätverken
och ange sedan SSID och
Säkerhetstyp.
2) Efter anslutning till en
åtkomstpunkt med
den här säkerhetstypen
kommer profilen att sparas
automatiskt.
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Wi-Fi
3. Skaffa MAC-adresser
För att kunna skapa en
anslutning i en del trådlösa
nätverk med MAC-filter måste
du ange MAC-adresserna för din
GW620 i routern.
1 MAC-adresserna hittar du
genom att följa nedanstående
sökväg
2 Inställningar > Trådlösa
kontroller > Wi-Fi-inställningar
> Meny > Avancerat > MACadress
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Mjukvarauppdatering
Mjukvarauppdatering
LG:s uppdateringsprogram för
mobiltelefonprogramvara
Mer information om hur du
installerar och använder det här
programmet finns på http://
update.lgmobile.com.
Med den här funktionen
kan du snabbt och bekvämt
uppdatera programvaran till den
senaste versionen via Internet
utan att behöva besöka vårt
servicecenter.
Eftersom användarens odelade
uppmärksamhet fordras under
uppdateringsproceduren för
mobiltelefonens programvara
bör du läsa alla anvisningar och
kommentarer som visas vid
varje steg innan du går vidare.
Lägg märke till att du allvarligt
kan skada mobiltelefonen
om du drar ut sladden för
USB-datakommunikation
eller tar ut batterierna under

uppdateringen. Eftersom
tillverkaren inte påtar sig något
ansvar för förlust av data under
uppdateringsproceduren bör
du säkerhetskopiera viktig
information i förväg för säkerhets
skull.

DivX Mobil
OM DIVX VIDEO: DivX ® är ett
digital video format som skapats
av DivX, Inc. Detta är en officiell
DivX certifierad enhet som spelar
DivX video. Gå till www.divx.com
om du vill ha mer information
och programvaruverktyg som du
använder till att konvertera filer till
DivX-videoformat.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denna DivX Certified ® enhet
måste vara registrerad för att
kunna spela DivX Video-onDemand (VOD) innehåll.
För att generera registreringskod,
leta upp DivX VOD avsnitt i
enheten inställningsmenyn.
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Mjukvarauppdatering
Fyll i den här koden på vod.
divx.com om du vill slutföra
registreringsprocessen och läsa
mer om DivX VOD.

DivX certifierad att spela
DivX ® video upp till
320x240.
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Tillbehör
Det finns en mängd olika tillbehör till telefonen. De säljs
eventuellt separat. Välj bland tillbehören efter dina personliga
kommunikationsbehov. Kontakta återförsäljaren angående
tillgänglighet. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.
Laddare

Datakabel
Anslut GW620
till datorn

Batteri

Stereoheadset

Användarhandbok
Läs mer om
GW620.

GW620 Användarguide

SVENSKA

Obs!
• Använd alltid äkta LG-tillbehör.
• Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
• Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.
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Temperaturgränser
Max: +55° C (laddar ur),
+45° C (laddar)
Lägst: -10°C
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Riktlinjer för säker och eﬀektiv användning
Läs de här enkla riktlinjerna. Det
kan vara farligt eller olagligt att
inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor
Information om radiovågor och
SAR (Specific Absorption Rate)
Mobilmodellen GW620 är
utformad så att den uppfyller
tillämpliga säkerhetsföreskrifter
ifråga om exponering för
radiovågor. Föreskrifterna
grundar sig på vetenskapliga
riktlinjer som innehåller
säkerhetsmarginaler utformade
så att de tillförsäkrar alla
människor, oavsett ålder
och hälsa, säkerhet under
användning.
• Vissa skillnader kan föreligga
mellan olika LG-telefoners
SAR-nivåer, men de har alla
utformats så att de följer
tillämpliga riktlinjer för
exponering för radiovågor.
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• SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av
Internationella kommissionen
för skydd mot icke-joniserande
strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg
per tio (10) gram vävnad.
• Det högsta SAR-värdet för
den här telefonmodellen
som har uppmätts av DASY4
för användning vid örat är
0,819 W/kg (10 g) och när den
bärs mot kroppen 1,07 W/kg
(10 g).
• SAR-uppgifter för boende
i länder/regioner som har
antagit SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), vilket är 1,6
W/Kg per ett (1) gram vävnad.
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Skötsel och underhåll av
produkten

• Stäng av telefonen i alla

VARNING
Använd endast batterier,
laddare och tillbehör som är
godkända för att användas
med just denna telefonmodell.
Om andra typer används kan
tillstånd och garantier som
avser telefonen bli ogiltiga
och förfarandet kan också vara
farligt .

•

•

• Ta inte isär telefonen. Låt

•

•

•
•

en utbildad tekniker utföra
nödvändiga reparationer.
Använd inte telefonen
i närheten av elektriska
apparater som tv, radio och
dator.
Håll telefonen borta från
värmekällor som element och
spis.
Tappa den inte i marken.
Utsätt inte telefonen för
vibrationer eller stötar.

•

•

•
•

områden där det krävs. Du
bör till exempel inte använda
telefonen på sjukhus eftersom
den kan störa känslig
medicinsk utrustning.
Ta inte i telefonen med våta
händer när den laddas. Det kan
orsaka elektriska stötar och
allvarliga skador på telefonen.
Ladda inte telefonen nära
lättantändliga material
eftersom telefonen kan bli
varm och orsaka eldsvåda.
Rengör telefonens utsida med
en torr trasa (använd inte
lösningsmedel som bensen,
thinner eller alkohol).
Låt inte telefonen ligga på ett
mjukt underlag när du laddar
den.
Telefonen ska laddas i ett väl
ventilerat utrymme.
Utsätt inte telefonen för kraftig
rök eller stora mängder damm.
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Riktlinjer för säker och eﬀektiv användning
• Förvara inte telefonen
nära kreditkort eller
biljetter. Informationen på
magnetremsan kan skadas.
• Peka inte på skärmen med
vassa föremål eftersom det kan
skada telefonen.
• Håll telefonen borta från vätska
och fukt.
• Använd alla tillbehör, till
exempel handsfree, med
försiktighet. Rör inte vid
antennen i onödan.

Användning av telefonen
Elektroniska apparater
Alla telefoner kan utsättas för
störningar som kan påverka
funktionsdugligheten.
• Använd inte telefonen i
närheten av medicinsk
utrustning utan att först ha
begärt tillstånd. Förvara inte
mobilen utanpå en pacemaker,
t.ex. i bröstfickan.
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• Vissa hörapparater kan störas
av mobiltelefoner.

• Mindre störningar kan märkas
på tv, radio, datorer och
liknande utrustning.

Trafiksäkerhet
Kontrollera vilka lagar
och förordningar om
mobiltelefonanvändning som
gäller i de områden du befinner
dig i.
• Håll inte i telefonen medan
du kör.
• Ägna all uppmärksamhet på
körningen.
• Använd handsfree-utrustning
om sådan finns.
• Stanna vid vägkanten innan
du ringer upp eller svarar
om körförhållandena gör det
möjligt.
• Radiovågorna från
telefonen kan påverka
vissa elektroniska system i
fordonet såsom bilstereo och
säkerhetsutrustning.
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• Om du kör ett fordon som

Glasdelar

är utrustat med airbag får
ingen monterad eller sladdlös
telefonutrustning vara i vägen
för den. Det kan göra att
airbagen inte fungerar eller
resultera i allvarliga skador på
grund av funktionsfel.
• Om du lyssnar på musik när du
är ute och går är det viktigt att
volymen inte är för hög så att
du hör vad som händer i din
omgivning. Detta är speciellt
viktigt i närheten av vägar.

Vissa delar av din mobilenhet
är gjorda av glas. Glaset kan gå
sönder om mobilen tappas på
ett hårt underlag eller får en
ordentlig stöt. Om glaset går
sönder ska du inte röra eller
försöka ta bort det. Använd inte
mobilenheten igen förrän glaset
har bytts ut av en auktoriserad
tjänstleverantör.

Undvik hörselskador
Hörselskador kan uppstå om du
utsätts för höga ljud under långa
tidsperioder. Vi rekommenderar
att du inte slår på och stänger
av telefonen nära öronen.
Vi rekommenderar också att
ljudvolym vid samtal och musik
är ställd på en lagom nivå.

Sprängningsområde
Använd inte telefonen i områden
där sprängning sker. Följ
restriktioner, förordningar och
bestämmelser.

Brandfarliga ångor
• Använd inte telefonen vid
tankstationer.

• Använd den inte i närheten av
bränsle eller kemikalier.
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Riktlinjer för säker och eﬀektiv användning
• Förvara inte lättantändlig gas,
vätska eller sprängämnen på
samma ställe i bilen där du
förvarar mobiltelefonen och
dess tillbehör.

I ett flygplan
Trådlösa enheter kan orsaka
störningar i flygplan.
• Innan du går ombord på ett
flygplan ska du stänga av din
mobiltelefon eller aktivera
flygläget.
• Använd den inte heller
medan planet står stilla utan
personalens tillstånd.

Barn
Förvara telefonen på ett säkert
ställe utom räckhåll för små
barn. De smådelar som finns på
telefonen kan, om de plockas
loss, utgöra en kvävningsrisk
för barn.
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Nödsamtal
Nödsamtal är eventuellt inte
tillgängliga i alla mobilnät.
Undvik därför situationer där
du endast har telefonen att
tillgå för att ringa nödsamtal.
Kontrollera vad som gäller med
nätoperatören.

Batteriinformation och
skötsel
• Batteriet behöver inte laddas
ur helt innan du laddar upp
det. Till skillnad från andra
batterier har det här ingen
minneseffekt som kan
försämra batteriets prestanda.
• Använd enbart LG:s batterier
och laddare. LG:s laddare är
konstruerade för att maximera
batteriets livslängd.
• Ta inte isär eller kortslut
batteriet.
• Håll batteriets poler rena.
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• Byt ut batteriet när det inte

•

•

•

•

•

längre fungerar på godtagbart
sätt. Batteriet kan laddas upp
flera hundra gånger innan det
behöver bytas ut.
Ladda batteriet om det inte har
använts under en längre tid.
Det ger bättre prestanda.
Utsätt inte batteriladdaren för
direkt solljus. Använd den inte
heller i fuktiga miljöer som
badrum.
Förvara inte batteriet i varma
eller kalla miljöer. Det kan
försämra batteriets prestanda.
Om batteriet ersätts med fel
batterityp kan det resultera i
en explosion.
Kassera förbrukade batterier
i enlighet med tillverkarens
instruktioner. Lämna in
batterierna för återanvändning
om det är möjligt. Släng
inte batterierna bland
hushållssoporna.

• Om du behöver byta batteri
kan du vända dig till närmaste
auktoriserade LG Electronicsserviceställe eller -återförsäljare
för hjälp.
• Koppla alltid ur laddaren ur
vägguttaget när telefonen är
fulladdad så drar inte laddaren
ström i onödan.
• Den faktiska batteritiden beror
på nätverkskonfigurationen,
produktinställningarna, hur
batteriet används, vilket skick
det är i samt miljöförhållanden.
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Problemlösning
I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan
stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du
ringer tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa
själv.
Meddelande

Möjliga
orsaker

Möjliga lösningar

SIM-kortsfel

Det finns inget
SIM-kort i
telefonen eller så
har det satts in
felaktigt.

Kontrollera att SIM-kortet är installerat
på ett korrekt sätt.

Ingen
nätverksanslutning

Svag signal
Utanför GSMnätverk

Flytta dig högre, till ett fönster
eller en öppen yta. Kontrollera
tjänsteleverantörens täckningskarta.

Koderna
överensstämmer
inte

När du byter
säkerhetskod
måste du
bekräfta den nya
koden genom
att ange den på
nytt.

Kontakta tjänsteleverantören.

Funktionen kan
inte ställas in

Stöds inte av
tjänsteleverantören
eller kräver
registrering

Kontakta tjänsteleverantören.
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Meddelande

Möjliga
orsaker

Möjliga lösningar

Samtal är inte
tillgängliga

Uppringningsfel
Nytt SIM-kort
har installerats.
Kostnadsgräns
nådd

Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera
om det finns nya restriktioner.
Kontakta tjänsteleverantören eller
återställ gränsen med hjälp av PIN 2.

Telefonen slås
ej på

Strömbrytaren har
tryckts ner för snabbt
Batteriet är tomt
Batterikontakterna
har blivit smutsiga

Håll strömbrytaren nedtryckt i minst
två sekunder.
Håll laddaren ansluten under längre
tid.
Rengör kontakterna.
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Problemlösning
Meddelande

Möjliga
orsaker
Batteriet är tomt
Temperatur
utanför intervall

Uppladdningsfel

Möjliga lösningar
Ladda batteriet.

Kontaktproblem

Kontrollera att
omgivningstemperaturen är korrekt,
vänta en stund och ladda sedan igen.

Ingen spänning i
eluttaget

Kontrollera strömförsörjningen och
anslutningen till telefonen. Kontrollera
batterikontakterna och rengör dem
om det behövs.

Laddaren ur
funktion
Fel laddare

Använd ett annat eluttag eller
kontrollera spänningen.
Om laddaren inte värms upp ska du
byta ut den.
Använd bara originaltillbehör från LG.

Batteriet ur
funktion

Byt ut batteriet.

Telefonen
förlorar
kontakten med
nätverket

Signalen är för
svag

Återanslutning till en annan
tjänsteleverantör sker automatiskt.

Otillåtet
nummer

Funktion Fast
nummer är
påslagen.

Kontrollera inställningarna.
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Vi gjør oppmerksom på at
innholdet i denne håndboken
kan skille seg noe fra det som
vises på telefonen, avhengig
av hva slags programvare og
tjenesteleverandør du har.
Denne telefonen anbefales ikke
for blinde eller svaksynte på
grunn av berøringstastaturet.

Brukerhåndbok for GW620

Gratulerer med kjøpet av den avanserte
og kompakte mobiltelefonen GW620
fra LG, som er designet for å kunne
brukes med det nyeste innen digital
mobilkommunikasjonsteknologi.

Kaste det gamle utstyret ditt
1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er
festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EUdirektivet 2002/96/EF.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale
myndigheter.
3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til
å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering
av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter,
leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken
der du kjøpte produktet.
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Bli kjent med telefonen din
Stereokontakt for hodetelefon

Av/på-/låsetast
Slår telefonen på/av.
Ørehøyttaler
Sensorvindu
Tilbake-tast
• Trykk én gang for å gå
tilbake til forrige skjerm.
Meny-tast
Trykk på denne tasten
for å kontrollere hvilke
alternativer som
er tilgengelige i de
programmene.
Hjem-tast
Gå til hjemmeskjerm.
ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen
eller setter deg på den, kan dette skade LCD-skjermen og
berøringsskjermfunksjonen. Ikke dekk til beskyttelsesﬁlmen over
LCD-skjermens sensor. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer
som den skal.
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Bli kjent med telefonen din
Lader, datakabel
(USB-kabel)
TIPS: Hvis du
vil koble til USBkabelen, bør du
vente til telefonen
er slått på og
har kontakt med
nettverket.

Volumtaster
• Når skjermen er
inaktiv: Volum for
tastetone.
• Under en samtale:
Volumjustering for
headset.
• Ved avspilling av
spor: kontinuerlig
volumkontroll.
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SD-kortdeksel

Musikktast
• Gå direkte til Musikk.
Kameratast
• Gå til kameramenyen
ved å holde tasten
inne.

Åpen telefon

Kontakt for SIM-kort

Batterideksel

Kameralinse

Batteri
Blitslys

Spor for minnekort
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Åpen telefon

Kontrolltast
• Skriver inn symboler
eller visse tall
Endre
tekstinnskrivingsmodus
(store/ små bokstaver)
Symboltast
• Skriver inn symboler
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Enter-tast
Tøm-tast
• Fjerner et tegn hver gang du
trykker på den. Hold tasten
nede for å slette alt som er
tastet inn.
Mellomromstast
• Brukes til å sette inn
mellomrom når du redigerer.

Sette inn SIM- kortet og batteriet
1 Ta av batteridekselet
Bruk en negl til å åpne
batteridekselet nederst på
telefonen, og løft av dekselet.

2 Ta ut batteriet
Hold i den øverste enden av
batteriet, og løft det vekk fra
batterirommet.

ADVARSEL: Du må ikke
ta ut batteriet når telefonen
er slått på, fordi det kan skade
telefonen.
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Sette inn SIM- kortet og batteriet
3 Sette inn SIM-kortet
Skyv SIM-kortet inn i SIMkortholderen. Pass på at det
gylne kontaktområdet på
kortet peker ned. For å fjerne
SIM-kortet trykker du på
det til det klikker. Trekk det
forsiktig ut.
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4 Sette inn batteriet
Skyv først den øverste
delen av batteriet inn
i den øverste delen av
batterirommet. Kontroller at
batterikontaktene ligger mot
terminalene på telefonen.
Skyv den nederste delen
av batteriet nedover til det
klikker på plass.
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Lade opp telefonen
Skyv tilbake dekselet over
laderkontakten på siden av
GW620. Koble til laderen, og
koble laderen til et strømuttak.
GW620 må lades helt til du kan
se .
MERK: Batteriet må lades helt
opp første gang for å forbedre
batterilevetiden.
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MERK: GW620 har en intern
antenne. Vær forsiktig så den
ikke skrapes opp eller skades
på baksiden, da dette vil føre til
dårligere ytelse.

Minnekort.
Sette inn et minnekort
Med et minnekort kan du
utvide telefonens tilgjengelige
lagringskapasitet.
MERK: Et minnekort er valgfritt
tilleggsutstyr.
Skyv minnekortet inn i
sporet øverst til det klikker
på plass. Pass på at det gylne
kontaktområdet på kortet peker
nedover.
MERK: GW620 støtter et
minnekort på opptil 32 GB.

MERK: Når du skal ta ut SDminnekortet fra GW620, velger
du Innstillinger – SD-kort og
telefonlagring. Trykk på Ta ut
SD-kort for trygg fjerning.

ADVARSEL: Skyv
minnekortet inn i sporet slik at
det ikke skades.

MERK: Du må sette inn SDminnekortet for å kunne ta
bilder og ta opp video. Bilder
og videoer lagres bare på SDminnekortet.
Du kan dessuten bare laste
ned filer fra Internett når SDminnekortet står i.
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Minnekort.
Formatere minnekortet

Overføre kontakter

Minnekortet er kanskje
formatert fra før. Hvis det ikke
er det, må det formateres før du
kan begynne å bruke det.
MERK: Alle filer blir slettet
under formatering.
1 Velg Innstillinger.
2 Bla og trykk på SD-kort og
telefonlagring. Bla og velg
deretter Formater SD-kort.
3 Trykk på Formater SD-kort,
og bekreft deretter valget
ditt.
4 Oppgi passordet, hvis et
passord er angitt. Kortet
formateres og er deretter
klart til bruk.

Slik overfører du kontaktene fra
SIM-kortet til telefonen:
1 Trykk på
, og trykk
deretter på Meny-tasten.
2 Velg Importer kontakter.
3 Velg Velg alle, eller velg ett
og ett navn.

MERK: Hvis det er innhold
på minnekortet ditt, vil
mappestrukturen muligens
endres etter formatering fordi
alle filer vil være slettet.
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Hjemmeskjermen din
Fra denne skjermen får du
tilgang til menyalternativer,
du kan foreta en samtale, vise
status for telefonen og mye
mer.

Tips for berøringsskjerm
Hjemmeskjermen er et godt
utgangspunkt for å bli vant til å
bruke berøringsskjermen.
Hvis du vil velge et element,
trykker du på midten av ikonet.
• Trykk ikke for hardt,
berøringsskjermen er følsom
nok til å registrere en lett, men
fast berøring.
• Berør ønsket alternativ med
fingertuppen. Pass på at du
ikke berører tastene rundt.
• Når skjermbelysningen er
av, kan du trykke på av/påknappen eller trykke på og
holde nede Meny-tasten.

• Når GW620 ikke er i bruk, vises
låseskjermen.

Bli kjent med GW620
Brukergrensesnittet er basert
på tre typer hjemmeskjermer.
Hvis du vil veksle mellom
hjemmeskjermer, kan du
sveipe hurtig over skjermen fra
venstre til høyre eller fra høyre
til venstre.

Låse opp skjermen
Når skjermen er låst, trykker
man og holder Menytasten
nede eller trykk og hold
for
å åpne skjermen.
på berøringsskjermen for å gå
tilbake til hjemmeskjermen.
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Hjemmeskjermen din
Snarveifelt
Trykk på og hold nede
statusfeltdelen på skjermen, og
dra
ned. Her kan du sjekke
WiFi- og Bluetooth-statusen og
andre varsler.

Berøringsskjerm
Kontrollmekanismene på
berøringsskjermen til GW620
endrer seg dynamisk avhengig
av oppgaven du utfører. På
enkelte skjermer kan du bla opp
og ned eller fra venstre mot
høyre.

18
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Bla til venstre og høyre

Åpne programmer
Hvis du vil åpne et program,
trykker du på ikonet for
programmet.

Proximity sensor

Bla opp og ned

Når du mottar og foretar
anrop, slår denne sensoren
bakgrunnsbelysningen
automatisk av og låser
berøringstastasturet ved å føle
objekter når telefonen er nær
øret. Batteriet varer dermed
lenger, og berøringstastaturet
får ingen feilfunksjon gjennom
automatisk tastelås under
samtaler. Du slipper derfor å
låse opp telefonen når du skal
søke gjennom telefonlisten
under samtaler.
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Hjemmeskjermen din
Foretrukket hjemmeinnstilling
GW620 har Android hjem og LG hjem. Du kan angi andre
hjemmesider som standardinnstilling. Når du har konfigurert en
foretrukket hjemmeskjerm, går skjermbildet tilbake til denne
.
hver gang du berører
Hvis du vil endre den foretrukne hjemmeskjermen, velger du
Hjemmeskjerm på menyen.

Velg tema for
hjemmeskjermen
Trykk på Meny-tasten fra
hjemmeskjermen og deretter
Velg tema for hjem. Velg
mellom Foretrukken og
Appet. Velg Bakgrunn + Ikon,
eller Kun ikon hvis du ønsker
å beholde den nåværende
bakgrunnen og bare endre
ikonet.
Hvis du velger Appet og
Bakgrunn + Ikon, får du frem
bakgrunner og ikoner i en helt
annen stil.
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Du kan legge til ikoner på hjemmeskjermen.
Her er måten å legge til snarveier på hjemmeskjermen:
Fra Android hjem: Hvis du trykker lenge på et ikon fra menyen,
blir det lagt til på hjemmeskjermen.
Fra LG hjem: Trykk lenge på et ikon fra menyen, og dra det til
. Hvis du ønsker å fjerne snarveier som
nylig er lagt til på hjemmeskjermen, må du trykke lenge på
ikonet og dra det til
.
Du kan flytte et ikon til en
annen gruppe ganske enkelt
ved å trykke på ikonet og
holde nede mens du drar det
dit du vil ha det. Du kan også
endre gruppenavn. Trykk og
hold på gruppenavnet, og skriv
inn et nytt navn. Når du trykker
på Meny-tasten kan du legge
til opptil 6 andre grupper.
Velg Tilbakestill grupper
hvis du ønsker å gå tilbake til
standardgruppene.
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Hjemmeskjermen din
LG hjem
Hurtigtaster
Hurtigtastene på
hjemmeskjermen gir deg enkelt
tilgang til de mest brukte
funksjonene med ett trykk.

Trykk for å vise
berøringstastene som gir
deg mulighet til å foreta
et anrop. Tast nummeret
og trykk på Ring.

Trykk for å få tilgang
til menyen Meldinger.
Herfra kan du opprette
nye SMS-meldinger.
22
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Trykk for å åpne
kontaktlisten. Hvis du vil
søke etter nummeret du
vil ringe, skriver du inn
navnet til kontakten med
berøringstastene. Du
kan også opprette nye
kontakter og redigere de
som allerede finnes.
Trykk for å åpne hele
toppmenyen.

Hvis du trykker lenge på
hjemmeskjermen, får du opp
fire tilgjengelige valg.

Du kan legge til Snarveier, Widgets, Mapper eller Bakgrunn på
hjemmeskjermen. Velg for eksempel Mapper og deretter Ny
mappe. Du vil se en ny mappe på hjemmeskjermen. Hvis du vil
.
slette mappen, trykker du lenge på den og drar den til
Når du velger Bakgrunn, kan du angi bakgrunnsmotiver fra
Galleri eller Bakgrunnsgalleri.
MERK: Android hjem og LG hjem har denne funksjonen.
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Hjemmeskjermen din
Returnere til den forrige
applikasjonen
Trykk på og hold nede
,
så vil skjermen vise et popupvindu med applikasjoner som
er brukt nylig.

Android hjem
Du kan bruke Google-søk på
hjemmeskjermen.
Trykk på
menyen.

24
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Kommunikasjon
Ikon

Beskrivelse
Trykk for å få tilgang til nettleser.
Trykk for å åpne kontaktlisten.
Du kan også opprette nye kontakter og redigere de som
allerede finnes.
Trykk for å vise berøringstastene som gir deg mulighet til
å foreta et anrop.
Trykk for å få tilgang til e-postmenyen. Du kan vise
mottatt e-post og skrive nye e-postmeldinger.
Trykk for å beholde og administrere favorittkontaktene
dine.
Trykk for å få tilgang til Melding-menyen. Herfra kan du
opprette nye SMS- eller MMS-meldinger.
Du kan enkelt kontrollere og administrere sosiale
nettverkssamfunn.
Trykk for enkel tilgang til Exchange-protokollfunksjonene.
Gir mulighet for 2-veissynkronisering med Exchangeserver.
Sjekk oppgavene dine i detaljerte kategorier.
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Hjemmeskjermen din
Ikon

Beskrivelse
Administrer kalenderen med 2-veissynkronisering med
Exchange-kalenderen aktivert.
Trykk for å administrere alternativer og innstillinger for
Moxier Mail, kontakter, kalender og oppgaver.

Multimedia
Ikon

Beskrivelse
Trykk for å åpne kamerasøkeren.
Trykk for å høre på radio
Hvis du vil samle, organisere og sortere bilde- og
videofiler på et minnekort.
Trykk for å åpne Media Player
Trykk for å gå direkte til Musikk-menyen.
Trykk for å redigere videofilene dine.
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Verktøy
Ikon

Beskrivelse
Trykk for å få direkte tilgang til alarmmenyen.
Trykk for å utføre grunnleggende regnefunksjoner som å
legge sammen, trekke fra, gange og dele.
Trykk for å få tilgang til Quickoffice.
Trykk for å spille inn talenotater eller andre lydfiler.
Trykk for å velge standard hjemmeinnstilling.
Trykk for å tilpasse de generelle innstillingene for GW620.
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Hjemmeskjermen din
Google
Ikon

Beskrivelse
Hvis du vil holde rede på avtaler og opprette
møteinnkallinger.
Bruk Googles webbaserte e-posttjeneste på telefonen.
Trykk for å få tilgang til Google-kart. Du kan søke på
steder og kjøreanvisninger.
Bruk Googles direktemeldingsprogram til å kommunisere
med andre.
Trykk for å få tilgang til Android Market. Du får tilgang til
mappene Applikasjoner, Spill, Søk og Nedlastinger.
Bruk Internett-tjeneste for direkteavspilling av video med
mulighet for å vurdere videoer som andre har lastet opp.

Nedlastinger
I denne kategorien blir programmer du laster ned fra Market, og
andre nyinstallerte programmer lagt til.
Ikon

Beskrivelse
Trykk for å installere et Java-spill / program.
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Vise statuslinjen
På statuslinjen vises diverse
ikoner med informasjon om
blant annet signalstyrke, nye
meldinger, batterikapasitet
og om Bluetooth eller
dataforbindelser er aktive.
Nedenfor finner du en tabell
med beskrivelser av ikonene
som kan vises i statusfeltet.

Ikon Beskrivelse
Telefon på høyttalende
Mikrofon slått av
Tapt anrop
Bluetooth på
Bluetooth koblet til
Systemadvarsel

[Statuslinjen]
Ikon Beskrivelse

Alarm
Ny talepost

SIM-kort mangler

Flymodus

Ingen dekning

Lydløs

Wi-Fi er aktivert

Vibrer

Hodetelefon tilkoblet

SD-kort mangler

Videresending

Batteri fulladet

Samtale på vent

Batteri lader
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Hjemmeskjermen din
Ikon Beskrivelse
Data inn
Data ut
Data inn og ut
USB til PC
Nedlasting
Opplasting
GPS søker
GPS er på
Tjenestemelding
Innstillingsmelding
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Anrop
TIPS Trykk på
Av/på-knappen for å låse
berøringsskjermen for å
forhindre tilfeldige anrop.

Foreta anrop
1 Trykk på

for å åpne
tastaturet.
2 Tast inn nummeret ved hjelp
av tastaturet. Hvis du vil
slette et siffer, trykker du på
tilbakeknappen.
3 Trykk på Ring for å ringe.
4 Trykk på Avslutt samtale for å
avslutte samtalen.
TIPS Hvis du vil angi + for
internasjonale anrop, holder
du nede
. På Qwertytastaturet trykker du på og
holder nede 0-tasten.

Ringe til kontaktene dine
1 Trykk

for å åpne
kontaktene dine.
2 Bla gjennom listen over
kontakter, eller skriv inn de
første bokstavene i navnet på
kontakten du vil ringe, ved å
trykke på
.
3 I listen trykker du på
kontakten du vil ringe, og
velger nummeret du vil
bruke, hvis du har lagret
mer enn ett nummer for den
kontakten.

Svare på og avvise et anrop
Når telefonen ringer, trykker du
på [Godta]-knappen for å svare.
Trykk på [Avvis]-knappen for å
avvise et innkommende anrop.
TIPS Når telefonen ringer, kan
du trykke på volum opp- og
-nedtasten hvis du ønsker å
bytte til lydløs modus.
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Anrop
Alternativer under anrop
– Trykk for å åpne et numerisk
tastatur som du kan bruke til å taste
inn tall, f.eks. når du ringer kundesentre
eller bruker andre automatiserte
telefontjenester.
Bytt anrop: Hvis du vil veksle
mellom samtalene.
Flett samtaler: Hvis du vil sette
opp en konferanse.
Legg til oppkall: Velg å inkludere
en person til i samtalen.
Overfør anrop: Koble til de to
samtalene online og avslutt brukerens
samtale.
Bluetooth – Overføring av samtalen til Bluetooth
Høyttaler – Trykk hvis du vil slå på telefonens
høyttaler.
Lyd av – Trykk hvis du vil slå av mikrofonen, slik at
samtalepartneren ikke kan høre deg.
Parker samtale – Trykk hvis du vil parkere en
samtale.
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Justere ringevolumet
Hvis du vil justere volumet
under et anrop, trykker du
på opp- og nedknappene på
venstre side av telefonen.

samtale, avsluttes parkert
samtale. Hvis du vil avslutte
alle samtaler samtidig, trykker
du på Avslutt samtale.

Ringe en samtale nr. 2

MERK: Du blir belastet for alle
anrop du foretar.

1 Trykk på Meny-tasten under

Slå på DTMF

2
3
4

5

6

det første anropet, og
trykk deretter på
. Velg
deretter nummeret du vil
ringe.
Ring nummeret eller søk i
kontaktene dine.
Trykk på [Ring]-knappen for å
koble til anropet.
Begge anropene vises på
anropsskjermen. Det første
anropet låses, og samtalen
parkeres.
Trykk på
for å veksle
mellom samtaler. Trykk
på
for å foreta en
konferansesamtale.
Trykk på [Avslutt samtale] for
å avslutte aktive samtaler. Hvis
det ikke finnes noen aktiv

Med DTMF kan du bruke
numeriske kommandoer for å
navigere innenfor automatiserte
telefontjenester. DTMF er slått
av som standard.
Du slår funksjonen på ved å
trykke på
.

Vise anropsloggene
Fra hjemmeskjermen trykker
du på
eller
og velger
deretter Samtalelogg.
Alle logger – vis en komplett
liste over alle oppringte,
mottatte og tapte anrop og
taleanrop.
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Anrop
TIPS Trykk på Meny og
deretter Slett samtalelogg
for å slette alle registrerte
elementer.
TIPS Trykk på
en hvilken som helst
anropsloggoppføring for å
vise datoen, klokkeslettet og
varigheten for anropet.

Bruke viderekobling av
anrop
1 Velg Innstillinger. Velg
Innstillinger for samtale.

2 Trykk på Viderekoble
samtale.

3 Velg mellom Alltid
viderekoble, Viderekoble
når opptatt, Viderekoble når
ubesvart og Viderekoble når
utilgjengelig.
4 Tast inn nummeret anrop
skal viderekobles til.
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MERK: Det påløper kostnader
for viderekobling av anrop.
Kontakt nettverksleverandøren
hvis du vil ha mer informasjon.

Kontakter
Søke etter en kontakt

Legge til en ny kontakt

Det er to måter du kan søke
etter en kontakt på:
Fra hjemmeskjermen
1 Fra hjemmeskjermen
for å åpne
trykker du på
Kontakter. Trykk på Søk
etter kontakter, og skriv inn
kontaktens navn ved hjelp av
tastaturet.

1 Fra hjemmeskjermen trykker

TIPS Du kan søke etter gruppe
ved å trykke på kategorien
Navn på toppen av skjermen
og velge Grupper. Det vises da
en liste over alle grupper.

du på

2

3

4

5
Fra hovedmenyen
1 Trykk på
, og trykk
deretter på
i kategorien
Kommunikasjon.
2 Trykk på Søk etter
kontakter.

6

og deretter på
.
Hvis du vil legge til et bilde
for en ny kontakt, trykker du
. Du kan bruke et lagret
på
bilde eller ta et nytt bilde.
Skriv inn fornavn og
etternavn på den nye
kontakten.
Tast inn numre og tildel en
type til hver av dem. Du kan
velge blant Mobil, Hjem,
Jobb og andre.
Du kan også legge til en
Fødselsdag, Merknader
og Ringetone. Og hvis du
velger Anrop, sendes anropet
direkte til mobilsvar.
Trykk på Ferdig for å lagre
kontakten.
TIPS Du kan opprette
tilpassede grupper for
kontaktene. Se Opprette en
gruppe.
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Kontakter
Favorittkontakter

Opprette en gruppe

Du kan tilordne en kontakt du
ringer ofte.
1 Fra hjemmeskjermen trykker
for å åpne
du på
Kontakter.
2 Tildel favorittkontaktene dine
fra kontaktlisten.
3 Du kan ringe, sende
melding eller redigere
favorittkontaktene.
Anropet startes automatisk.
Du trenger ikke å trykke på
Taleanrop.

1 Fra hjemmeskjermen trykker
du på
og deretter på
Grupper.
2 Trykk på
. Skriv inn et
navn på den nye gruppen. Du
kan angi en ringetone for den
nylig opprettede gruppen.
3 Trykk på Ferdig for å lagre
gruppen.
MERK: Hvis du sletter en
gruppe, vil ikke kontaktene som
er tildelt den gruppen bli borte.
De forblir i kontaktlisten.
TIPS Du kan redigere en
eksisterende gruppe ved å
trykke på den valgte gruppen
én gang. Velg Vis medlemmer,
Rediger gruppe, Send melding
eller Slett gruppe.
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Andre kontaktalternativer
Trykk på Meny-tasten for å vise
alternativer som Søk, Ny kontakt,
Slett kontakt, Send melding,
Rediger synkroniserte grupperog
SIM-kontakter. Hvis du velger
Importer kontakter, importerer
GW620 kontakter fra SIM-kortet.
MERK: Hvis du vil kontrollere
en SIM-kontakt, trykker du
på Meny-tasten på Kontaktskjermen. Trykk på kontakten
for å kopiere den til telefonen.
Trykk på og hold nede for å
importere eller slette kontakten.
Hvis du vil redigere SIMkontakten, kopierer du den til
telefonen, redigerer den og
kopierer den til SIM-kortet igjen.
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Meldinger
Meldinger
GW620 kombinerer SMS
og MMS i én intuitiv og
brukervennlig meny.
Det er to måter du kan åpne
meldingssenteret på:
1 Trykk på
eller
på
hjemmeskjermen, og bla
deretter til Meldinger i
kategorien Kommunikasjon.

Sende en melding
1 Trykk på

og deretter på
Ny melding for å åpne en
tom melding.
2 Trykk på Til for å angi
mottakerens nummer eller
åpne kontaktlisten. Du kan
legge til flere kontakter. Når
du er ferdig, kan du trykke på
meldingsboksen nedenfor
for å begynne å skrive
meldingsteksten.
3 Når du har skrevet inn
teksten, kan du sende
SMS ved å trykke på Sendknappen øverst i meldingen.
38
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TIPS Du betaler for én
tekstmelding for hver person
du sender meldingen til.

4 Trykk på Meny-tasten for å
velge Legg til emne, Legg
ved, Send, Legg til smiley,
Forkast eller Alle tråder.
ADVARSEL: Grensen på
160 tegn kan variere fra land
til land, avhengig av hvordan
tekstmeldingene kodes.
ADVARSEL: Hvis et
bilde, en video eller en lyd
legges til en SMS, konverteres
meldingen automatisk
til en MMS, og prisen blir
tilsvarende.

MERK: Når du mottar en SMS
under en samtale, får du ikke
noe varsel, men det vises på
indikatorlinjen.

Skrive inn tekst
Tastatur.
Trykk for å slå på T9ordlisten.
Trykk for å endre tastespråket.
Trykk for å bytte
mellom tastaturer for nummer,
symboler og tekst. Hvis du
trykker på og holder nede
, ser du innstillingene
for redigering, tastespråket,
innskrivingsmetode og
brukerordbok.
Bruk
til å bla gjennom
de ulike tastaturtypene i hver
tekstmodus (f.eks. store eller små
bokstaver).
Trykk på
for å sette inn
mellomrom.

Vis tastemodus
For å sette inn et spesialtegn,
trykk og hold nede
,
velg språk. Velg det ønskede
tastespråket.

Du kan for eksempel velge
Français og gå tilbake til
angivelse av tekstmodus. Hvis
du trykker på og holder nede
, ser du spesialtegnet på
skjermen.

MERK: Hvis du endret
LG IME-innstillingen
(Innstillinger – Lokal og tekst
- Tekstinnstillinger), er det ikke
mulig å vise tastemodus, og du
kan bare skrive inn spesialtegn
med qwerty-tastaturet.
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Meldinger
T9-ordliste

Qwerty-tastatur

I T9-modus kan du se
.
T9-modus bruker en innebygd
ordliste til å gjenkjenne
ordene dine på bakgrunn av
tastesekvensene du trykker.
Trykk på talltasten tilknyttet
bokstaven du vil skrive, og
ordlisten gjenkjenner ordet når
alle bokstavene er skrevet inn.
Trykk for eksempel 8, 3, 5, 3, 3, 6
og 6 for å skrive “telefon”.

Skrive inn tekst ved hjelp av
Qwerty-tastaturet

Abc manuelt
I Abc-modus må du trykke på
tasten flere ganger for å skrive
inn en bokstav. Hvis du for
eksempel vil skrive hallo, trykker
du på 4 to ganger, 2 én gang,
5 tre ganger, 5 tre ganger til og
deretter 6 tre ganger.
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Når du må skrive tekst, for
eksempel når du skriver en
tekstmelding, vil tastaturet som
standard bruke ABC-modus.
Hvis du skal skrive tall, for
eksempel et telefonnummer
du vil ringe, vil tastaturet som
standard bruke tallmodus. I
ABC-modus kan du skrive inn
tall ved å trykke på tallet du
ønsker.
Trykk på Meny for å sjekke
hvilke alternativer som er
tilgjengelige. Du kan søke
etter kontakter, legge til emne,
legge ved filer, sette inn smiley,
forkaste og sjekke alle tråder.

Du kan vise LG IMEinnstillingen
1 Trykk på
én gang og
deretter på
.
to ganger
2 Eller trykk på
etter hverandre og deretter
på
.
3 Eller du kan trykke på og
holde nede
og trykke
på
samtidig.
Du kan vise popup-vinduet
for symboler.
én gang og
1 Trykk på
.
deretter på
2 Eller trykk på
to
ganger etter hverandre og
deretter på
.
3 Eller du kan trykke på og
holde nede
og trykke
på
samtidig.

Du kan skrive inn symboler
på tastaturet.
Hvis du for eksempel vil skrive
inn @, kan du gjøre slik:

1 Trykk på
og deretter
på
.
2 Eller trykk på
to ganger
etter hverandre og deretter
på
.
3 Eller du kan trykke på og
holde nede
og trykke
på
.
MERK: I enkelte felt er det bare
mulig å legge inn en bestemt
type tekst (f.eks. telefonnumre i
feltene i adresseboken).
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Meldinger
Når du skriver inn store
bokstaver
1 Hvis du vil skrive inn én stor
bokstav, trykker du på
.
2 Hvis du vil skrive inn bare
store bokstaver, trykker du
på
to ganger.
3 Hvis du vil gå tilbake til
vanlig innskrivingsmodus,
trykker du på
én gang
til.

For eksempel
Hvis du vil skrive inn ä, må
du trykke på og holde inne
a-tasten.
Når a-tegnet er fjernet, trykker
du på a-tasten gjentatte
ganger til ä vises på skjermen.
Du kan skrive inn spesialtegn
ved å trykke på den uavbrutt.

Når du skriver inn en bokstav
med aksent

Med GW620 kan du holde
kontakten via e-post når du er
på farten. Det er raskt og enkelt
å konfigurere en POP3- eller
IMAP4-e-postkonto.
1 Trykk på E-post i kategorien
Kommunikasjon.
2 Hvis e-postkontoen ikke er
aktivert, starter du veiviseren
for e-postaktivering.

Når du velger fransk eller spansk
som tekstinnskrivingsspråk,
kan du skrive inn franske eller
spanske spesialtegn (f.eks.: ä).
Hvis du vil skrive inn spesialtegn
ved hjelp av Qwerty-tastaturet,
må du trykke på og holde
nede tasten for det tilsvarende
alfabetiske tegnet.
Når det tilsvarende alfabetiske
tegnet er fjernet, trykker du på
den samme tasten flere ganger
til du kan se det spesialtegnet
du vil skrive inn.
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Konfigurere e-post

TIPS Hvis du allerede har
aktivert en e-postkonto,
starter ikke veiviseren
automatisk.

Sende en e-post ved hjelp
av den nye kontoen.
1 Trykk på E-post i kategorien
Kommunikasjon, og trykk
deretter på Ny melding for å
åpne en ny, tom melding.
2 Du kan angi mottakerens
adresse og skrive meldingen.
Du kan også legge ved
bilder, video, lydfiler og
dokumentfiltyper.
3 Trykk på Send for å sende
e-posten.
TIPS Ved aktiv Wi-Fi-tilkobling
sendes og mottas e-poster
via Wi-Fi.

Hente e-postmeldinger
Du kan sjekke om du har
mottatt ny e-post, automatisk
eller manuelt.
Se Endre e-postinnstillinger hvis
du vil sjekke automatisk.
Slik sjekker du manuelt:
1 Trykk på E-post.
2 Trykk på kontoen du vil
bruke.
3 Velg Gjenfinn, så kobler
GW620 til e-postkontoen og
henter de nye meldingene.

Endre e-postinnstillinger
Du kan endre epostinnstillingene etter eget
behov.
1 Trykk på E-post. På menyen
finner du alternativet
Innstillinger for konto.
2 Velg E-post.
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Meldinger
Sortert boks

DM

Meldinger (SMS, MMS) utvekslet
med en annen person kan vises
i kronologisk rekkefølge, slik
at det er lett å få oversikt over
samtalen.
MERK: Når du sender MMS, får
du ingen leveringsrapport, men
ikonet
vises.

Direktemeldingsfunksjonen
kan bare brukes med støtte
fra nettverksoperatøren eller
nettsamfunn som Windows
Live™ og Yahoo!® Messenger.
Direktemeldingsbrukere må
oppgi gyldig bruker-ID og
passord for å kunne logge
på og utveksle meldinger og
kontrollere online-status.

Bruke uttrykksikoner
Du kan friske opp meldingene
dine ved hjelp av uttrykksikoner.
Når du skriver en ny melding,
kan du trykke på Meny-tasten
og velge Legg til smiley.
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SNS
Du kan administrere
innstillingene for sosiale
nettverk på GW620. Du kan vise
oppdateringene til vennene
dine og oppdatere din egen
Facebook-status.
Velg SNS, og trykk på Legg til
konto.
Legg til grupper fra Facebook,
Bebo og Twitter.

Startside
Logg på for å vise
statusoppdateringene til
vennene dine. Skriv inn den nye
statusen din eller sjekk andres.
Profil
Trykk på Meny-tasten for å vise
alternativene Endre status, Last
opp bilde, Gå til Facebook,
Oppdater og Infodetaljer.
Du kan laste opp bilder ved
å berøre Last opp bilde. Velg
mellom Kamera og Galleri, og
skriv en kommentar.
Venner
Du kan se vennene dine i SNS og
vise profilen, bildene og veggen
deres.
Du kan gå til en venns webside,
sende en SN-melding eller lagre
profilen som kontakt.

Melding
Her vises SNS-meldingene dine.
Fra den første SNS-siden kan
du endre innstillingen for å
opdatere tid. Trykk på Menytasten, og velg Oppdater
innstilling.

Moxier Mail
Moxier Mail er en klient for
Push-e-post for Android™ som
bruker Microsoft® Exchange
ActiveSync®-protokollen med
Exchange Server 2003 og 2007.
Den har et praktisk
brukergrensesnitt og et sikkert
miljø med støtte for SSL og
HTML-e-post med Microsoft®
Exchange Server 2007
På velkomstskjermen trykker du
på Neste for å fortsette.
Angi jobb-e-postadressen din,
bruker-ID-en din og passordet
ditt.
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Meldinger
MERK: Hvis opplysningene
ikke stemmer, får du en
feilmelding. Prøv å angi riktig
informasjon på nytt. Kontakt
serveradministratoren hvis du får
feilmeldingen flere ganger.
y Moxier Mail

Moxier Mail gir praktisk
tilgang til alle funksjonene
til Exchange-protokollen.
E-posten organiseres på en
ryddig måte.
Trykk på Meny-tasten, og
bruk de alternativene du
ønsker.
Når du oppretter nye
meldinger, kan du søke
etter og angi mottakere
fra Global adresseliste,
Exchange-kontakter og
Google-kontaktlisten. Gå til
Meny og legg til Cc/Bcc ved
behov. Endre prioritet eller
legg ved filer.
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Du kan besvare eller
videresende e-post. Ved
behov kan du endre
innstillingene for sending
eller annet. Hver applikasjon
gir direkte tilgang til Moxier
Sync. Trykk på Meny i
applikasjonsinnstillingene
og deretter på knappen
for å gå direkte til Moxiersynkronisering.
y Moxier-kontakter
Moxier-kontakter
gir mulighet for 2veissynkronisering med
Exchange-serveren. Trykk
på og hold navnet til en
kontakt for å vise Slett
kontakt, Rediger kontakt,
Ring, Send SMS og Send
e-post. Hvis du vil legge til
en ny kontakt, trykker du på
Meny-tasten og velger Ny
kontakt.

y Moxier-oppgaver

Oppgavelisten viser
opplysninger som tidsfrister,
prioritet og tittel.
Listen skiller mellom
oppgaver som pågår, er
forsinket (i rødt) og fullført.
y Moxier-kalender
Moxier-kalender
gir mulighet for 2veissynkronisering med
Exchange-kalenderen med
alternativene Ny, Mapper,
Rediger og Slett. Du kan
endre visningsmodus eller
legge til en ny hendelse. Når
du godtar møteinnkallelser,
legges møtet automatisk
til som en hendelse i
hendelseslisten.

kalender og oppgaver.
Trykk på menytasten for å se
alternativene.
y Synkroniser nå
Synkroniserer bare merkede
alternativer.
y Rapporter
Går til vinduet som
inneholder feilloggene.
y Juridisk merknad
Les den juridiske
merknaden.
y Hjelp
Tar deg til webområdet for
vanlige spørsmål på www.
moxier.com.
y Om
Viser informasjon om Moxier
Mail.

Moxier-synkronisering
Moxier-synkronisering gir
muligheter for synkronisering
av Moxier Mail, kontakter,
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Kamera
Bli kjent med søkeren
Tilbake – Trykk her for å gå
tilbake til menyoversikten.
Kameramodus – Viser om
kameraet står i video- eller
fotomodus, og brukes også
når du skal ta bilder.
Galleri – Trykk på dette
ikonet for å vise galleriet.
Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne
innstillingsmenyen. Du ﬁnner mer informasjon under Avanserte
innstillinger på side 51.
Makro – Slå på for å ta nærbilder.
Blitsstatus – Still blitsmodusen til Auto, Alltid av eller Alltid på.
Eksponering – Se Justere eksponeringen på side 50.
Zoom – Zoom inn eller zoom ut.
Merk Du må sette inn et minnekort før du kan ta bilder. Du kan ikke
lagre bildene du har tatt, med mindre du har satt inn et minnekort.
GW620 støtter minnekort på opptil 32 GB.
TIPS Du kan lukke alle snarveisalternativene for å få en klarere
kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på
søkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på
skjermen én gang til.
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Ta et raskt bilde

Når du har tatt bildet

1 Trykk på og hold nede

Bildet du har tatt, vises på
skjermen.

2

3

4
5

6

kameratasten på høyre side
av telefonen.
Pek linsen mot bildemotivet
mens du holder telefonen
horisontalt.
Trykk lett på utløserknappen.
Det vises en fokusrute midt
på søkerskjermen.
Hold telefonen slik at motivet
vises i fokusruten.
Når fokusruten endrer farge
til grønn, har kameraet
fokusert på motivet.
Trykk på utløserknappen og
hold den nede.
TIPS
Ansiktgjenkjenning
Oppdager og fokuserer
automatisk på ansikter for å
hjelpe deg med å ta klarere
bilder.

Send Trykk for å sende bildet
via E-post, Gmail, Meldinger,
Min e-post osv.

MERK: Det kan påløpe
ekstrakostnader når det lastes
ned MMS ved roaming.
Set as Trykk for å bruke bildet
som bakgrunn.
Gi nytt navn Trykk for å endre
navn på det valgte bildet.
Rediger Trykk for å redigere
bildet ved hjelp av ulike verktøy.

Trykk for å gå tilbake til
forrige meny.
Trykk for å slette bildet.
Trykk for å ta et nytt bilde
med én gang. Det gjeldende
bildet blir lagret.
Trykk for å vise et galleri med
lagrede bilder.
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Kamera
Bruke blitsen

Justere eksponeringen

Standardinnstillingen for blits
er Auto, men det finnes flere
alternativer.
1 Velg
fra venstre side
av søkeren for å åpne
undermenyen for blits.
2 Du kan velge mellom tre
blitsalternativer:
Auto – Kameraet vurderer
hvor mye lys som trengs for
å ta et godt bilde, og bruker
blitsen etter behov.
På – Kameraet bruker alltid
blits.
Av – Blitsen brukes aldri.
Dette er nyttig hvis du vil
spare på batterikapasiteten.
3 Når du trykker på alternativet
du vil bruke, lukkes
blitsmenyen automatisk, og
kameraet er umiddelbart
klart til å ta bilder.
4 Statusikonet for blits som
vises i søkeren, endres
i henhold til den nye
blitsmodusen.
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Eksponering definerer forskjellen
mellom lyst og mørkt i et bilde.
Et bilde med lav kontrast vil virke
tåkete, mens et bilde med høy
kontrast vil gi en skarpere effekt.
1 Trykk på
.
2 Flytt kontrastindikatoren
for lavere
langs linjen mot
eksponering og et mer tåkete
bilde eller mot
for høyere
eksponering og et skarpere
bilde.

Justere zoom
Du kan også zoome inn eller ut.
Trykk på
, og juster zoomen.

Ta seriefoto
1 Fra søkeren kan du trykke
på
for å åpne alle
alternativer for avanserte
innstillinger og velge
Fotomodus og Seriefoto.

2 Finn motivet med søkeren,
og trykk på utløserknappen
som når du tar et vanlig
bilde.
3 Kameraet tar bilder i rask
rekkefølge.

Avanserte innstillinger
Trykk på
i søkeren for å åpne
alle alternativer for avanserte
innstillinger.
Du kan endre kamerainnstillinger
ved å rulle på hjulet. Når du har
valgt innstillingen, trykker du på
Tilbake-knappen.
Bildestørrelse – Endre
størrelsen på bildet for å spare
plass i minnet.
Bildekvalitet – Velg mellom
Superskarp, Skarp og
Normal. Jo skarpere bilde, jo
bedre kvalitet. Samtidig blir
filstørrelsen større, noe som
betyr at du vil kunne lagre færre
bilder i minnet til telefonen.

Hvitbalanse – Velg mellom
Auto, Glødepære, Solskinn,
Fluorescerende og Overskyet.
Fotomodus – Velg vanlig
seriemodus, Flatterende bilde,
Bilde eller Autopanorama.
Selvutløser – Med
selvutløseren kan du angi
en forsinkelse etter at du har
trykket på utløserknappen. Velg
Av, 3 sekunder, 5 sekunder
eller 10 sekunder. Dette er
ideelt hvis du vil være med på
bildet selv.
ISO – ISO bestemmer
følsomheten til lysmåleren på
kameraet. Jo høyere ISO-verdi,
desto mer følsomt er kameraet
overfor lys. Denne innstillingen
er nyttig når det er relativt
mørkt og du ikke kan bruke
blits. Velg ISO-verdien Auto,
100, 200 eller 400.
Landskapsmodus – Velg Auto,
Portrett, Liggende, Sport eller
Natt.
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Kamera
Fargeeffekt – Velg en
fargetone som skal brukes på
bildet du tar.
Fokus – Velg mellom Auto og
Manuell.
Ansikt – Velg hvordan kameraet
skal fokusere. Alternativene
er Ingen, Gjenkjenning og
Smilefoto.
y Ingen – Justerer fokus
automatisk, slik at du
oppnår et klart, skarpt bilde.
y Gjenkjenning – Kameraet
kan automatisk identifisere
ansikter og bruke et annet
rektangel for å oppnå bedre
fokus.
y Smilefoto – Slå smart
belysning på eller av.
Fotografer automatisk når
personen eller personene
smiler.

Vis bildet – Velg På hvis du vil
se bildet du tok, med én gang.
Rutenett – Velg mellom
Av, 2x2-rutenett eller 3x3rutenett.
Lukkerlyd – Velg én av fire
lukkerlyder.
Geo-tagging – Aktiver hvis
du vil bruke telefonens
plasseringsbaserte tjenester. Ta
bilder overalt du er, og merk
dem med plassering. Hvis du
laster opp merkede bilder til en
blogg som støtter Geo-tagging,
kan du se bildene på et kart.
MERK: Denne funksjonen er
bare tilgjengelig når GPSen er
aktiv.
Skjul ikoner – Velg om
ikonet for kamerainnstillinger
skal skjules manuelt eller
automatisk.
Tilbakestill – Gjenopprett
alle standardinnstillingene for
kameraet.
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TIPS Når du slår av kameraet,
tilbakestilles alle innstillingene
til standardinnstillingene,
med unntak av bildestørrelsen
og bildekvaliteten. Andre
innstillinger som ikke er
standardinnstillinger, for
eksempel fargetone og ISO,
må angis på nytt. Kontroller
innstillingene før du tar neste
bilde.

Vise de lagrede bildene
1 Du kan få tilgang til
de lagrede bildene fra
kameramodus. Trykk på ,
så vises galleriet på skjermen.
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Videokamera
Bli kjent med søkeren
Tilbake – Trykk her for å gå
tilbake til hjemmeskjermen.
Start opptak
Galleri – Trykk på dette
ikonet for å vise galleriet.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne
innstillingsmenyen. Du ﬁnner mer informasjon under Avanserte
innstillinger på side 56.
Blitsstatus – Still inn eller slå av blitsen.
Eksponering – Se Justere eksponeringen på side 56.
Zoom – Zoom inn eller zoom ut.
TIPS Du kan lukke alle snarveisalternativene for å få en klarere
kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på
søkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på
skjermen én gang til.
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Videoopptak

Etter at du har filmet video

1 Trykk på og hold nede

Det vises et stillbilde som
representerer videoen på
skjermen.

2
3
4

5

6

7

kameratasten på høyre side
av telefonen.
Bytt deretter til
.
Videokameraets søker vises
på skjermen.
Pek linsen mot videomotivet
mens du holder telefonen
horisontalt.
Trykk på utløserknappen
én gang for å begynne
opptaket.
Spill inn vises på bunnen av
søkeren med et tidsur som
viser lengden på videoen.
Trykk på
på skjermen for å
stoppe opptaket.

Send Trykk for å sende bildet
via E-post, Gmail, Meldinger,
Min e-post, YouTube osv.

MERK: Det kan påløpe
ekstrakostnader når det lastes
ned MMS ved roaming.
Spill av Trykk for å spille av

videoen.
Gi nytt navn Trykk for å endre
navn på det valgte bildet.
Rediger Trykk for å bruke bildet
som bakgrunn.

Trykk for å gå tilbake til
forrige meny.
Trykk hvis du vil slette
videoen du nettopp har tatt
opp. Bekreft ved å trykke på Ja.
Søkeren vises igjen.
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Videokamera
Trykk for å ta opp en
ny video med én gang. Den
gjeldende videoen blir lagret.
Trykk for å vise et galleri
med lagrede videoer og bilder.

Justere eksponeringen
Eksponering definerer forskjellen
mellom lyst og mørkt i et bilde.
Et bilde med lav kontrast vil
virke tåkete, mens et bilde med
høy kontrast vil gi en skarpere
effekt.
1 Trykk på
.
2 Flytt kontrastindikatoren
langs linjen mot
for
lavere eksponering og et mer
uklart bilde eller mot
for
høyere eksponering og et
skarpere bilde.

56

LG GW620 | Brukerhåndbok

Avanserte innstillinger
Trykk på Innstillinger i søkeren
for å åpne alle alternativer for
avanserte innstillinger.
Du kan endre
videokamerainnstillingene ved
å rulle på hjulet. Når du har
valgt innstillingen, trykker du på
OK-knappen.
Størrelse – Endre størrelsen
på videoen for å spare plass i
minnet.
Landskapsmodus - Velg
mellom Normal eller
Nattmodus.
Fargeeffekt – Velg en
fargetone som skal brukes på
bildet du tar.
Hvitbalanse – Hvitbalansen
sikrer at det hvite i videoene
er realistisk. For at kameraet
skal kunne justere hvitbalansen
riktig, må du kanskje angi
lysforholdene. Velg mellom
Auto, Glødende, Solskinn,
Fluorescerende eller Skyet.

Varighet – Sett en grense for
hvor lang videoen kan være.
Velg mellom Normal og MMS
for å sette en maksgrense for
størrelsen på filer for å kunne
sende dem som MMS.
TIPS Hvis du velger varighet
for MMS, kan du forsøke å
velge en lavere bildekvalitet,
slik at du kan gjøre et lengre
videoopptak.

Se på de lagrede videoene
1 Velg fra søkeren.
2 Galleriet vises på skjermen.
3 Trykk på videoen du vil vise
én gang for å hente den frem
til forsiden på galleriet. Den
begynner å spille automatisk.

Tale – Velg Dempet for å spille
inn en video uten lyd.
Skjul ikoner – Velg om
du vil skjule ikonene på
kameramenyen automatisk eller
manuelt.
Tilbakestill – Tilbakestill
alle innstillingene for
videokameraet.
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Dine bilder og videoklipp
Vise bilder og videoer

Angi et bilde som bakgrunn

1 Trykk på

1 Trykk to ganger på bildet du

på
forhåndsvisningsskjermen til
kameraet.
2 Galleriet vises på skjermen.
3 Trykk på videoopptaket eller
bildet for åpne det helt.
TIPS Bla til venstre eller
høyre for å vise andre bilder
eller videoer.

Bruke zoom-funksjonene
når du viser et videoopptak
eller bilde
Når du viser bilder eller videoer,
kan du zoome inn og ut med
.

Justere volumet når du
viser en video
Hvis du vil justere lydvolumet
på en video mens den spilles
av, bruker du volumtastene på
venstre side av telefonen.
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vil angi som bakgrunn, for å
åpne det.
2 Trykk på skjermen for å åpne
Alternativer-menyen.
3 Trykk på Bruk som og
deretter på Velg bakgrunn.
4 Skjermen endres til stående
visning.

Redigere bildene
Du kan gjøre mye gøy med
bilder for å endre dem, legge
til ting på dem eller live dem
opp litt.
1 Åpne bildet du vil redigere,
og trykk på menytasten.
2 Trykk på Rediger for å endre
bildet:
Rotere og snu - Roter
eller snu bildet for moro skyld
eller for en bedre visning.
Beskjæring - Beskjær
bildet. Velg et firkantet eller
rundt beskjæringsområde, og

før fingeren over skjermen for
å merke området.

Skalering - Skaler bildet.
Lagre endringene du har
gjort i bildene.

Justering - Dette gjør det
lettere å justere et bilde som
er tatt med automatisk farge,
lysstyrke, osv.

Du kan fjerne redigering
du har foretatt av bildet.

Effekter - Trykk for å
bruke effektalternativene til
et bilde.

Rotere bildet
1

Velg å rotere 90 grader
mot klokken

Ramme - Du kan legge til
rammer på bildet.

2

Velg å rotere 90 grader
med klokken

Tekst - Legge til tekst i
et bilde.

3

Utklipp - Du kan legge til
utklippsbilder i bildet.
Tegneblokk - Tegn noe
i bildet på frihånd. Velg ett
av de fire alternativene for
linjetykkelse, og velg deretter
farge.
Stamp - Dekorer bildet
med stempler. Velg blant
de forskjellige stemplene,
og trykk på bildet der du vil
plassere dem.

4

Velg å snu bildet loddrett
Velg å snu bildet
vannrett

Legge tekst til bilder
1 Trykk på

i
redigeringsskjermen.
2 Velg fargen på teksten og
velg en av talebobleformene.
3 Skriv inn teksten ved hjelp av
tastaturet, og trykk på Ferdig.
4 Flytt teksten ved å berøre
den og skyve den dit du vil.
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Dine bilder og videoklipp
Legge til en effekt i et bilde

Justere bildet

1 Fra redigeringsskjermen,

1 Fra redigeringsskjermen,

trykk
.
2 Velg å bruke hvilke som
helst av de forskjellige
alternativene på bildet
3 Hvis du vil angre en effekt,
.
trykker du bare på

trykk
.
Bruk justeringsverktøylinjen og
still inn bildet slik du vil ha det.
Velg for å justere
1
fargeinnstillingene automatisk.
Velg for å sammenligne
2
før og etter justering.
Juster lysstyrke og
3
kontrast i bildet.
Velg for å justere lyse
4
områder og skygger.
Balanser fargen i bildet.
5
6
Velg for å justere
fargemetningen i bildet.
7
Juster skarpheten i
bildet.
8
Fjern støy.

Beskjære et bilde
1 Fra redigeringsskjermen,
trykk

.

2 Velg fasongen du vil bruke
for å beskjære bildet.

3 Dra boksen over området du
vil beskjære. Den merkede
delen vil bli flyttet når du
drar.
4 Når du er fornøyd med valget,
trykker du på Ferdig.
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Legge til en ramme
1 Fra redigeringsskjermen,
trykk
.
eller
for å
2 Trykk på
velge en ramme.
for å velge hele
3 Trykk på
rammen.

Legge til utklippsbilder
1 Fra redigeringsskjermen,
trykk

.

2 Trykk på

, og velg et
utklippsbilde.
3 Juster størrelsen på
utklippsbildet.
4 Du kan rotere utklippsbilder
med
,
.

Bruke tegneblokken
1 Fra redigeringsskjermen,
trykk
.
2 Trykk på
for å velge en
form.
3 Velg samtidig farge og
tykkelse.

4 Du kan slette tegningen du la
inn, ved hjelp av

.

Legge til et stempel
1 Fra redigeringsskjermen,
trykk

.

2 Trykk på

for å se hvilke
stempler du kan velge
mellom.
3 Trykk på skjermen der du vil
legge inn et stempel i bildet.
4 Du kan justere fargen med
.

Skalere
1 Fra redigeringsskjermen,
trykk

.

2 Rull i rullefeltet for å skalere
bildet.

Redigere video
Videoredigeringsfunksjonene
er tilgjengelige for MPEG4-type
videoer.
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Dine bilder og videoklipp
Klippe lengden på
videoopptak
1 Velg Rediger og
.
2 Trykk på , og angi de nye
start- og sluttpunktene ved å
trykke på .
3 Trykk på Ferdig eller på
for å gå tilbake til galleriet
uten å lagre endringene.

Velge overgangsstil

Legge til undertekster
1 Åpne videoen du vil redigere.
2 Velg Rediger og deretter

3

4

1 Velg en overgangsstil, og trykk
for forhåndsvisning.
og dra for å
justere varigheten.
3 Trykk på Ferdig for å lagre
overgangen. Velg å legge til
overgangen på bare denne
filen (Apply only), eller velg å
legge den til på alle videofiler
i dreieboken (Apply to all).

2 Trykk på
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5

6

7

for å legge inn undertekster i
videoen.
Trykk på , og ta en pause
i avspillingen for å stille inn
startpunktet for når teksten
skal vises.
Trykk på Start, og velg
tekststilene. Skriv inn teksten
ved hjelp av tastaturet, og
velg Ferdig.
Trykk på området av
skjermen der teksten skal
vises, og trykk på Ferdig.
Trykk på Lagre. Du kan
erstatte den eksisterende
filen eller lagre som en ny fil.
Gjenta disse trinnene hvis du
vil legge til mer tekst.

Legge til en
redigeringseffekt

Legge til et lydspor i en
video

1 Åpne videoen du vil redigere.
2 Velg Rediger og deretter

1 Åpne videoen du vil redigere.
2 Velg Rediger og
.
3 Trykk på . Mappen Mine

.

3 Velg en effekt du vil legge til
i bildet.

Ta ut et bilde
Du kan skille ut et bilde fra en
video.
1 Åpne videoen du vil redigere.
.
2 Velg Rediger og deretter
3 Spill av videoen, og trykk
på
for å ta ut den scenen
du ønsker, mens videoen
spilles av.
4 Bildet lagres på telefonen
som en stillbildefil.

4
5

6

7

8

lyder åpnes. Velg lydsporet du
vil legge til videoen.
Det opprinnelige lydopptaket
i videoklippet slettes.
Hvis lydsporet er kortere enn
videoen, velger du om du
vil spille det En gang eller
Gjenta det.
Du kan erstatte den
eksisterende filen eller lagre
som en ny fil.
Du kan også spille inn en ny
fil og legge inn livelyd ved å
trykke på
.
Trykk på Ferdig for å lagre
lyden.
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Multimedia
Du kan lagre multimediefiler
på et minnekort, slik at du får
enkel tilgang til alle bilde- og
videofilene dine.
For å få tilgang til
multimediemenyen, trykker
og velger Galleri i
du på
kategorien Multimedia. Du kan
åpne en liste over katalogene
der alle multimediefilene dine
lagres.
Merk Husk å installere
et minnekort i telefonen slik at
du kan lagre og få tilgang til
alle bildene dine. Verken bilder
eller videoopptak kan vises hvis
telefonen ikke har et minnekort.

Det finnes fem kataloger:
Alle
: Vis alle bilder og
videoer.
Favoritter
: Hvis du
trykker lenge på et bilde eller en
video, vises alternativskjermen.
Velg Favoritt for bilder du vil
lagre som favoritter. Denne
favorittkatalogene viser dine
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favorittbilder og -videoer.
Video
: Vis alle videoer
: Akkurat som
Merking
med favorittene kan du merke
noen bilder slik at de vises i
denne katalogen.
: Hvis du
Personer
bruker ansiktsinnstillingene
på kameraet til å ta et bilde,
vil bildet bli lagret i denne
katalogen. Du kan gi personen
på bildet et nytt kallenavn. Du
kan også koble informasjon
i kontaktlisten til bildet av
kontakten.

Tidslinjevisning
GW620-galleriet har en
tidslinjevisning av bilder og
videoer. På venstre side av
skjermen vises datoen da
bildene ble tatt, fra gamle til
nye. Hvis du velger en bestemt
dato, vil alle bildene du tok den
dagen, vises som en gruppe på
hvit bakgrunn.

Alternativmenyen for Mine
bilder
Velg et bilde, og trykk lenge på
det for å se hvilke alternativer
du kan velge mellom.

Sende et bilde
1 Trykk lenge på bildet du vil
sende.

2 Velg Del. Velg enten Melding
eller E-post.
3 Hvis du velger Melding eller
E-post, vil bildet bli lagt ved i
meldingen, og du kan skrive
og sende meldingen på
vanlig måte.

Sende en video
1 Trykk lenge på videoen du

Bruke et bilde
Du kan bruke bilder som
bakgrunner eller til å identifisere
en anroper.
1 Trykk lenge på et bilde, og
velg Bruk som.
2 Velg mellom bakgrunn og
bilde-ID.

Lage en
lysbildefremvisning
Hvis du vil vise alle bildene
på telefonen, kan du lage en
lysbildefremvisning, så slipper
du å åpne og lukke hvert enkelt
bilde.
1 Trykk lenge på et bilde, og
velg Lysbildefremvisning.

vil sende.

2 Velg Del. Velg enten Melding
eller E-post.
Hvis du velger Melding eller
E-post, vil videoen bli lagt
ved i meldingen, og du kan
skrive og sende meldingen
på vanlig måte.
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Multimedia
Kontrollere bildet

Angi en ringetone

Du kan kontrollere
detaljinformasjon som navn,
dato, verk, oppløsning, type
og merking for et bilde.
1 Trykk lenge på et bilde, og

Du kan velge mellom tre
alternativer:
1 Trykk på en enkelttast for
å velge en musikkfil fra
musikklisten eller Media
Player. Velg Bruk som,
og angi ringetonen fra
alternativene som vises.
2 Spill inn en talt melding med
taleopptakeren, og bruk
denne som ringetone.
3 Velg fra Innstillinger - Lyd og
visning - Telefonringetone.

velg Detaljer.

Media Player
Mappen Media Player viser en
liste over videoer du har lastet
ned eller tatt opp på telefonen
din.
Vise en video
1 Velg Media Player i
kategorien Multimedia.
2 Velg en video du vil spille av.
TIPS GW620 støtter avspilling
av ﬁler i videoformatet DivX,
slik at du får tilgang til mer
innhold.

Trykk på Meny-tasten, og velg
Musikk. Du kan spille sanger
eller sortere dem etter album og
artist eller opprette en spilleliste.
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Videoredigering
1 Trykk

, og velg deretter
Videoredigering.

Dreiebok
1

2

3

4
5
6

Velg BGM - velg for å
legge til musikk i dreieboken
eller endre lyden.
Importer filer - velg
for å legge til mediefiler i
dreieboken. Du kan legge til
opptil 32 mediefiler.
Utklippsbehandling
- velg for å administrere
mediefilene som er lagt til.
Når det ikke er lagt til noen
mediefiler, er knappen ikke
tilgjengelig.
Forhåndsvis - forhåndsvis
videofilen du har laget.
Lagre - lagre videofilen du
har laget.
Legg til tekst - velg for å
legge til en tekstramme i en
dreiebok.

Du må trykke på
redigere videoen.

først for å

- Trykk for å merke alle
filene, maksimalt 32 filer.
- Trykk for å oppheve
merkingen av alle filene
25/32 - viser antall valgte filer
- Trykk for å gå til neste trinn.

Musikkfilm
1 Snu mot venstre eller høyre
for å se de ulike stilene. For
musikkfilmer kan du bare
velge bilder.
- Gå tilbake til
videoredigeringsskjermen.
- Vis navnet på og
beskrivelsen av stilen.
- Forhåndsvis stilen.
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Multimedia
2

3

4
5

6
7
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- Trykk for å velge Velg
bilder.
Når du har valgt bilder,
trykker du på
og går
videre til neste trinn.
- Trykk for å bytte til
tilfeldig modus.
- Trykk for å bytte til
originalmodus.
- Trykk for å bytte til
visningsmodus.
Trykk på
for å velge alle
bildene, og trykk deretter
på
.
Velg musikken og angi den
som bakgrunnsmusikk.
Legg til filmtittelen med
qwerty-tastaturet, og lagre
den.
Trykk på
for å spille av
hele videofilen.
Trykk på
for å lagre
videofilen du har laget.
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Autokutt
Det finnes tre typer stilmaler:
Portrett, landskap og bevegelse.
1 Trykk på
, og velg en
video. Gå til neste trinn.
for å
2 Trykk på
forhåndsvise videofilen.
Trykk for å lagre filen.
3

Spille et spill
1 GW620 inneholder noen
standardspill. Du kan laste
ned spill fra Market.
2 Trykk på Start-knappen for å
åpne et spill eller program.
MERK: Det kan tilkomme ekstra
kostnader når du bruker denne
tjenesten hvis du laster ned
spill eller programmer på en
gebyrbelagt linje.

MERK: Installasjon av Javaspill og -programmer kan bare
gjøres via weben.

Overføre filer med en USBmasselagringsenhet
Overføre filer med UMS:
1 Koble GW620 til en PC med
en USB-kabel.
2 Velg Innstillinger - SD-kort
og telefonlagring, og aktiver
bare masselagring.
3 Dra USB-ikonet fra
statuslinjen.
4 Velg USB-tilkoblet, og koble
til.
5 Du kan undersøke innholdet
på masselagringsenheten fra
PCen og overføre filer.
MERK: Du må installere SD-kort
først. Uten SD-kort kan du ikke
bruke USB-masselagring.

Musikk
LG GW620 har en innebygd
musikkspiller som gir deg
mulighet til å spille all
favorittmusikken din. Hvis du vil
åpne musikkavspilleren, trykker
du på
. Herfra har du tilgang
til en rekke mapper:
Artister – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
artist.
Album – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
album.
Sanger – Inneholder alle
sangene du har lagret på
telefonen.
Spillelister – Inneholder
spillelistene du har laget.
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Multimedia
Spille av musikk
1 Velg Musikk i kategorien
Multimedia.

2 Trykk på Sanger.
3 Velg sangen du vil spille av.
4 Trykk på
for å sette
sangen på pause.
for å hoppe til
neste sang.
6 Trykk på
for å gå tilbake
til begynnelsen av sangen.
Trykk på
for å gå tilbake
til forrige sang.
Hvis du vil justere volumet når
du lytter til musikk, bruker du
volumtasten på venstre side av
telefonen.

5 Trykk på

Trykk lenge på en sang fra listen.
Alternativene Spill av, Legg til
listen, Bruk som ringetone, Slett
og Søk vises.
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MERK: Musikk kan være
beskyttet av internasjonale
og nasjonale lover og
avtalebestemmelser om
opphavsrett. Det kan
derfor være nødvendig å
innhente tillatelse eller en
lisens for å reprodusere
eller kopiere musikk. I
enkelte land forbyr nasjonal
lovgivning privat kopiering
av opphavsrettsbeskyttet
materiale. Før du laster ned eller
kopier en fil, bør du kontrollere
nasjonal lovgivning for
gjeldende land angående bruk
av slikt materiale.

Høre på radio
LG GW620 har en innebygd
FM-radio, slik at du kan høre på
radiostasjonene du liker når du
er i farta.
MERK: Du må koble til
hodetelefonene for å kunne
høre på radio. Sett dem inn i
kontakten for hodetelefoner.

Manuell innstilling
1 Velg FM-radio.
2 Trykk på menytasten.
3 Trykk på Automatisk søk og
deretter Ja. Stasjonene som
registreres, vil bli tildelt et
kanalnummer på telefonen
når du velger Angi, Hopp
over eller Stopp.
MERK: Du kan også stille inn
en stasjon ved hjelp av hjulet
ved siden av radiofrekvensen.

TIPS Hvis du vil forbedre
radiomottaket, kan du strekke
ut headset-ledningen, som
fungerer som radioantenne.
Advarsel! Hvis du kobler
til hodetelefoner som ikke er
laget for denne telefonen, kan
dette forstyrre radiomottaket.

Tilbakestille kanaler
1 Velg FM-radio.
2 Velg Autosøk for å
tilbakestille den gjeldende
kanalen, eller velg Tilbakestill
alle for å tilbakestille
alle kanalene. Hvis du
tilbakestiller alle kanalene,
vil hver kanal gå tilbake til
utgangspunksfrekvensen
87,5 MHz.
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Google-applikasjoner
1 Konfigurer en Google-konto

Market

først. Legg inn brukernavn og
passord.
2 Når du har registrert deg, vil
kontakter, e-post og kalender
i Google-kontoen automatisk
bli synkronisert med GW620.

Fra Market kan du laste ned
nyttige applikasjoner og spill.
Hvis du installerer applikasjoner
og spill fra Market, vil du kunne
se dem på GW 620-menyen. Du
kan sende inn kommentarer om
eller flagge en applikasjon hvis
den ikke er kompatibel med
GW620.
1 Velg en kategori for å bla
gjennom innholdet.
2 Velg en applikasjon du
ønsker å installere.
MERK: Bruk Hjem- eller Tilbaketasten når du vil avslutte spillet.
Du kommer tilbake til standbyskjermen. Du kan også bruke
spillets menytast.

Google Maps
Du kan finne ut hvor du er,
motta trafikkinformasjon og få
en kjøreanvisning dit du har
tenkt deg. GW620 må være
tilkoblet Wi-Fi eller 3G/GPRS.
MERK: Google-kartene dekker
ikke alle byer eller alle land.
MERK: Når du ser på et
gatekart, kan du trykke på MENY
og deretter på Kompassmodus
for å aktivere kompassmodus.
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Gmail
Gmail konfigureres når du
konfigurerer telefonen første
gang. Avhengig av innstillingene
synkroniseres Gmail på telefonen
din med Gmail-kontoen din på
Internett. Standardvisningen er
innboksen din i Gmail.
Trykk på Meny og Oppdater for
å sende eller motta ny e-post og
synkronisere med Gmail-kontoen
din på Internett.

Legge til en hendelse i
kalenderen
1 Velg Kalender.
2 Du må opprette en Google-

3
4
5

Google Talk
Google Talk er
direktemeldingsprogrammet
til Google. Det lar deg
kommunisere med andre
brukere av Google Talk.

6

7

konto før du kan bruke
kalenderen.
Velg datoen for hendelsen
du vil legge til.
Trykk på menytasten, og
deretter på Ny hendelse.
Trykk på Hva, og skriv
inn navnet på hendelsen.
Kontroller datoen, og tast inn
klokkeslettet da hendelsen
begynner. Du kan skrive
inn dato og klokkeslett når
hendelsen skal avsluttes, i de
nederste boksene for dato og
klokkeslett.
Du kan også trykke på Hvor
og skrive inn stedet for
hendelsen.
Hvis du vil legge til et notat
for hendelsen, kan du trykke
på Beskrivelse og skrive inn
notatet.
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Google-applikasjoner
8 Hvis du vil gjenta alarmen,
velger du Gjentakelse. Du
kan stille inn påminnelser
hvis du vil det.
9 Trykk på Lagre for å lagre
hendelsen i kalenderen.
En farget firkantmarkør i
kalenderen viser dager da
det er lagret hendelser, og
når hendelsen skal starte,
ringer det en alarm, slik at
det er lett for deg å holde
orden på planene.

Endre standard
kalendervisning
1 Velg Kalender i kategorien
Google. Trykk på menytasten.

2 Trykk på kalendervisningen
du ønsker. Du kan velge å
vise en dag, en uke eller en
måned om gangen.
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Verktøy
Stille alarmen

8 Trykk på og hold klokken

1 Velg Vekkerklokke.
2 Hvis du vil legge til en ny

på skjermen, så vises ulike
klokketyper. Du kan velge en
av dem.
9 Du kan slette alle alarmer
med.

3

4

5
6

7

alarm, trykker du på Legg til
alarm. Det er lagt inn noen
forhåndsinnstilte alarmer, og
du kan aktivere en av dem.
Trykk på Slå på alarm, og
angi tidspunktet når du vil
få alarmen. Når du har angitt
klokkeslettet, vil GW620 gi
deg beskjed om hvor lenge
det er til alarmen vil lyde.
Velg en ringetone, og slå på
vibrering hvis du vil det. Still
inn gjentakelse.
Ikonene viser ukedagen du
velger.
Du kan gi alarmen et navn
ved å velge Merke.
Når alarmen lyder, kan du
slumre i ti minutter eller slå
den av.
Trykk på
, og gå tilbake
til den første alarmskjermen.

Bruke kalkulatoren
1 Velg Kalkulator i kategorien
Verktøy.

2 Trykk på nummertastene for
å taste inn tall.

3 For grunnleggende
regnefunksjoner trykker du
på ønsket funksjon (+, –, x
eller ÷), etterfulgt av =.
4 For mer avanserte
regnefunksjoner trykker du
på menytasten og velger
mellom sin, cos, tan, log
osv.
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Verktøy
Quickoffice
Du kan administrere og se på
dokumentfiler. Tilgjengelige
filformater er pdf, doc, txt, xls
og zip.
1 Velge minnekort. Du kan se
listen over filer og mapper.
2 Hvis du velger Nylig-listen,
får du opp filer som nylig har
vært åpnet.
3 Trykk og hold på en hvilken
som helst fil, og den vil vise
alternativene Gi nytt navn,
Egenskaper og Slett.
4 Velg en fil og trykk på Menytasten for å få tilgang til
alternativene Åpne, Lagre,
Oppdater, Egenskaper
og Om. Det finnes flere
alternativer, avhengig av
filtypen.
pdf : Gå til side, Tilpass side,
Tilpass bredde
doc/txt : Søk
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xls : Regneark - Velg mellom
Oversiktsvisning og Full
skjerm.

Taleopptaker
Bruk taleopptakeren for å spille
inn talenotater eller andre
lydfiler.

Spille inn lyd eller tale
1 Trykk på Taleopptaker.
2 Trykk på Spill inn.
for å starte
3 Trykk på
opptaket.

4 Trykk på

for å avslutte
opptaket.
5 Trykk på Bruk som for å angi
som telefonringetone.

Sende taleopptaket
1 Når du er ferdig med
innspillingen, kan du sende
lydklippet ved å trykke på
Del.
2 Innspillingen vil bli lagt til
i en melding som du kan
skrive og sende som vanlig.
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Internett
Nettleser

Bruke webverktøylinjen

Nettleseren gir deg tilgang til
en rask og fargerik verden av
spill, musikk, nyheter, sport,
underholdning og mye mer
– direkte på mobiltelefonen.
Uansett hvor du er og hva som
interesserer deg.

Trykk på
for å åpne
programmet.
1 Trykk
for å oppdatere
nettsiden.
for å gå en side
2 Trykk på
fremover.
for å gå en side
3 Trykk på
bakover.
for å legge
4 Trykk på
til eller vise bokmerker, vise
loggen eller vise det mest
besøkte området.
for å åpne et
5 Trykk på
annet område i et nytt vindu.
for å endre
6 Trykk
nettleserinnstillingene.

Nettsurfing
1 Velg Nettleser i kategorien
Kommunikasjon.

2 Du kommer til nettsidene for
Orange World.
MERK: Bruk av disse tjenestene
og nedlasting av innhold
koster ekstra. Kontakt
nettverksleverandøren for å
kontrollere prisen på overføring.
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Bruke alternativer
Trykk på menytasten for å se
alternativene
Gå - her kan du skrive inn
en webadresse og gå til den
siden.
Avslutt - lukker nettleseren.
Finn side - brukes til å
merke alle bokstavene du
skriver inn.
Merk tekst - brukes til å
merke tekst du vil kopiere. Du
kan lime den inn i en hvilken
som helst inndataboks.
Nedlastinger - viser
nedlastingshistorikk.
Mer
y Bokmerker - brukes til å
legge til og vise bokmerke,
vise loggen og vise den
mest besøkte siden.
y Vindusoversikt - viser alle
åpne vinduer.
y Sideinfo - viser informasjon
om siden.

y Del side - brukes til å sende
siden med e-post eller
melding.
y Innstilling - brukes til å angi
innstillinger for sideinnhold.

Legge til og bruke
bokmerker
Ved å bruke bokmerker og lagre
nettsider får du raskt og enkelt
tilgang til favorittnettsidene
dine.
1 Velg Nettleser i kategorien
Kommunikasjon.
2 Velg menytasten, og velg
deretter Mer og Bokmerker.
Du kan også trykke på
.
En liste over bokmerkene
dine vises på skjermen.
3 Velg Legg til bokmerker, og
angi et navn for bokmerket
etterfulgt av URL-adressen.
4 Trykk på Ferdig-knappen.
Bokmerket vil nå vises i listen
over bokmerker.
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Internett
5 Hvis du vil åpne et bokmerke,
blar du ganske enkelt frem til
ønsket bokmerke og trykker
på Koble til. Du blir koblet til
bokmerket.

Endre
nettleserinnstillingene
Velg menytasten, og velg
deretter Mer og Bokmerker. Du
kan også trykke på
.
Du kan endre sideoppsett
(f.eks. tekststørrelse,
tekstkoding), bytte startside
og endre kontrollbuffer,
cookie-innstillinger,
sikkerhetsinnstillinger og andre
innstillinger.
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Innstillinger
Trykk på menytasten, og velg
Innstillinger. Du kan også trykke
fra menyen.
på

Trådløskontroller
Herfra kan du administrere Wi-Fi
og Bluetooth. I tillegg kan du
velge flymodus og mobilnett.
Wi-Fi – slår på Wi-Fi
Wi-Fi-innstillinger – brukes til å
stille inn nettverksvarsling eller
legge til trådløse nettverk.
Bluetooth – slår på Bluetooth.
Bluetooth-innstillinger
– brukes til å angi enhetsnavn
og søkbarhet og til å søke etter
andre enheter.
Mobilnett – brukes til å angi
alternativer for roaming,
mobilnett og tilgangspunkter.
Flymodus – når dette er angitt,
vil all trådløs forbindelse være
deaktivert.
NOTE: Wi-Fi dvaletilstand er ikke
inkludert. Når skjermen låses,
deaktiveres Wi-Fi. Når skjermen

er på, slås Wi-Fi på. Dette
reduserer strømforbruket. Hvis
applikasjoner mottar data via
Wi-Fi, slås ikke Wi-Fi av selv om
skjermen er låst.

Anropsinnstillinger
Stille inn talepost og andre
samtaleinnstillinger.
Se Innstillinger for samtale.

Lyd og visning
Stillemodus – slår av alle lyder
unntatt media og alarmer.
Lydinnstillinger
Stillemodus – slå på for å slå
av alle lyder unntatt media og
alarmer.
Ringevolum - still inn volum
for innkommende samtaler og
andre varsler.
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Innstillinger
Mediavolum - still inn volum
for musikk og video.
Telefonringetone - still inn
standard ringetone.
Vibrer telefon – still inn
vibrering for innkommende
samtaler.
Ringetone for varsel – still inn
ringetone for varsel.
Hørbar tastelyd – still inn for
å høre tastetrykkene når du
bruker talltastene til å ringe
med.
Hørbart valg – still inn for å
høre en lyd når du velger noe
på skjermen.
Vibrasjonsrespons – still inn
for å bruke vibrasjonsrespons.
SD-kortvarsling - deaktiver
varslingslyder for SD-kort.
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Skjerminnstillinger
Retning – still inn for å bytte
retning automatisk når du snur
på telefonen.
Animasjon - still inn for å vise
animasjon når du åpner eller
lukker vinduer.
Lyssensormodus - trykk for å
slå på lyssensormodus.
Lysstyrke - juster lysstyrken
på skjermen når du har slått av
lyssensormodus.
Skjerm-timeout - still inn tiden
før tidsavbrudd på skjermen.

Synkronisering av data
Velg hvilke programmer som
skal synkroniseres.

Sikkerhet og plassering
Mine plasseringskilder
Bruk trådløse nettverk – se
steder med trådløse nettverk.
Koble til GPS-satellitter
– standardinnstilling, nøyaktig
til gatenivå under søk.

Mønster for å låse opp
telefonen
Still inn mønsteret for å låse opp
telefonen, slik at telefonen blir
sikrere

SIM-kortlås
Still inn SIM-kortlåsen eller
endre den.

Synlige passord
Vis passordet mens du skriver
det inn

Applikasjoner
Du kan administrere
programmer og definere
snarveier for hurtig oppstart av
programmer.
Ukjente kilder
– standardinnstilling for
installasjon av ikke-Marketprogrammer.
Hurtigstart – angi hurtigtaster
for å starte programmer. Velg
for å vise standardhurtigstart og
stille inn en annen hurtigstart.

Ordre applikasjoner administrer og fjern installerte
programmer.
Utvikling – still inn alternativer
for programutvikling som USBfeilsøking, hold aktiv og tillat
falsk plassering.

Lagring på SD-kort og
telefon
USB-tilkoblingsmodus – bare
for masselagringsenheter.
SD-kort – vis samlet plass og
tilgjengelig plass. Trykk også på
Fjern SD-kort for trygg fjerning
av kortet. Formater SD-kortet
om nødvendig.
Intern telefonlagring
– se tilgjengelig plass. Velg
å tilbakestille til fabrikkdata
hvis du vil slette alle data fra
telefonen.

Dato og tid
Still inn dato, klokkeslett,
tidssone og formater.
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Innstillinger
Lokal og tekst
Angi lokalt språk og
område, tekstinndata og
autokorrigeringsalternativer.

Om telefonen
Vis juridisk informasjon
og telefonens status og
programvareversjon.

DivX VOD registration
Generer en DivX VODregistreringskode.
Gå til <http://vod.divx.com/> for
registrering og teknisk støtte.
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Wi-Fi
Med Trådløsbehandling kan
du administrere Internetttilkoblinger via Wi-Fi (Wireless
LAN) på enheten. Du kan bruke
dette programmet til å koble
til lokale trådløse nettverk
eller få tilgang til Internett via
en trådløs tilkobling. Wi-Fi er
raskere og har større rekkevidde
enn Bluetooth-teknologien og
kan brukes til raskt å sende epost og søke på Internett.
MERK: GW620 støtter WEP- og
WPA-PSK/2-kryptering. Hvis
Wi-Fi-tjenesteleverandøren
eller nettverksadministratoren
angir kryptering for
nettverkssikkerheten, må du
skrive inn nøkkelen i popupvinduet. Hvis kryptering ikke er
angitt, vises ikke dette popupvinduet. Du får nøkkelen fra WiFi-tjenesteleverandøren din eller
nettverksadministratoren.

1. Aktivere Wi-Fi
1 Trykk på Wi-Fi i kategorien
Innstillinger, og slå på Wi-Fi.

2 Søke etter tilgangspunkt
– Søker etter et
tilgangspunkt det er mulig
å koble seg til.
3 Koble til tilgangspunkt
– Kobler til et ønsket
tilgangspunkt fra listen
over tilgangpunkter som
er funnet.
– Hvis tilgangspunktet
bruker sikkerhetstypen
WEP eller WPAPSK/2, skriver du inn
sikkerhetsnøkkelen.

2. Støtte for Wi-Finettverksprofil
1 Støtte for Wi-Fi-profil
(hvordan du kobler deg
til et ofte brukt eller skjult
tilgangspunkt)
1) Hvis tilgangspunktet ikke
vises i søkeresultatene,
kan du koble deg til det
ved å lagre det som en
profil.
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2) Hvis du lagrer
tilgangspunktene du
bruker ofte som profiler,
blir det enklere å skrive
inn sikkerhetsnøkkelen
når du kobler deg til et
tilgangspunkt med den
sikkerhetstypen.
3) Hvis tilgangspunktet
ikke støtter DHCP,
kan du koble deg til
tilgangspunktet via en
statisk IP-adresse.
2 Beskrivelse av feltene i Wi-Fiprofilen.
1) Nettverksnavn: SSID (ID)
2) Sikkerhetstype: Støtte for
WEP og WPA-PSK/2.
3) Sikkerhetsnøkkel: Lagrer
sikkerhetsnøkkelen.
4) IP/DNS-innstilling: Her kan
du angi Automatisk eller
Statisk, avhengig av om
tilgangspunktet støtter
DHCP.
Hvis du velger Statisk,
skriver du inn feltverdien
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for IP-adressen og DNSserveren som skal brukes
med den statiske IPadressen ved tilkobling.
3 Slik lagrer du en Wi-Fi-profil
1) Velg menyen Legg til WiFi-nettverk nederst i Wi-Finettverk, og deretter SSID
og sikkerhetstype.
2) Når du har koblet det til
et tilgangspunkt av denne
sikkerhetstypen, blir
profilen lagret automatisk.

3. Hvordan du kan skaffe
deg en MAC-adresse
Hvis du vil koble deg på enkelte
trådløse nettverk med MACfilter, kan det hende at du må
legge inn telefonens MACadresse i ruteren.
1 Du finner MAC-adressen i
følgende UI
2 Innstillinger > Trådløs
kontroll > Wi-Fi-innstillinger
> Meny > Utvidet > MACadresse

Oppdatering av programvare
Oppdatering av
programvare

viktig informasjon på forhånd for
sikkerhets skyld.

LG oppdateringsprogram for
mobiltelefonprogramvare
Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du installerer og
bruker dette programmet, kan du
gå til http://update.lgmobile.com.
Med denne funksjonen kan
du raskt og enkelt oppdatere
programvaren til siste versjon via
Internett, uten at du trenger å
besøke et servicesenter.
Programmet for oppdatering av
programvare på mobiltelefonen
krever din fulle oppmerksomhet.
Sørg for å lese alle instruksjoner
og merknader som vises for
hvert trinn, før du går videre til
neste. Vær oppmerksom på at
hvis du fjerner USB-kabelen eller
batteriene under oppdateringen,
kan dette gjøre alvorlig skade
på telefonen. Produsenten tar
ikke ansvar for eventuelt tap av
data ved oppdatering. Derfor
anbefales det at du skriver ned all

DivX Mobil
OM DIVX VIDEO: DivX® er et
digitalt videoformat skapt av DivX,
Inc. Dette er en offisielt DivXsertifisert enhet som kan spille av
DivX-video. Gå til www.divx.com
hvis du vil ha mer informasjon
og programvareverktøy for å
konvertere filene dine til DivX
video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX®-sertifiserte
enheten må være registrert før
du kan spille av DivX Videoon-Demand (VOD). Du kan
generere en registreringskode
under DivX VOD i enhetens
konfigurasjonsmeny. Gå til vod.
divx. com med denne koden for
å fullføre registreringsprosessen
og lære mer om DivX VOD.

DivX-sertifisert for å spille
av DivX®-video på opptil
320 x 240
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Tilbehør
Et variert utvalg av tilbehør er tilgjengelig for mobiltelefonen din,
og selges i noen tilfeller separat. Du kan velge utstyr i henhold til
egne kommunikasjonsbehov. Forhør deg om tilgjengeligheten hos
din lokale forhandler. (Elementer som beskrives nedenfor, kan
være tilleggsutstyr.)
Lader

Datakabel
Koble sammen
GW620 og
PCen.

Batteri

Stereoheadset

Brukerhåndbok
Finn ut mer om
GW620.

Brukerhåndbok for GW620

MERK:
• Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
• Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
• Tilbehør kan variere i forskjellige områder.
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NORSK

Omgivelsestemperatur
Maks: +55 °C (bruk),
+45 °C (lading)
Min.: –10 °C
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Retningslinjer for trygg og eﬀektiv bruk
Les disse enkle retningslinjene.
Det kan være farlig eller
ulovlig å ikke følge disse
retningslinjene.

Eksponering for
radiobølger
Informasjon om eksponering
for radiobølger og SAR
(Specific Absorption Rate):
Mobiltelefonmodellen GW620
er designet for å overholde
relevante sikkerhetskrav for
eksponering for radiobølger. I
retningslinjene er det inkludert
en betydelig sikkerhetsmargin
som er beregnet for å sikre
at ingen utsettes for fare,
uavhengig av alder og
helsetilstand.
• De ulike telefonmodellene fra
LG kan ha ulike SAR-verdier,
men de er alle laget for å følge
relevante retningslinjer for
eksponering for radiobølger.

• SAR-grensen som anbefales
av ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection), er
2 W/kg som gjennomsnitt for
10 gram vev.
• De høyeste SAR-verdiene
DASY4 har testet for denne
telefonmodellen, er 0,819 W/
kg (10 g) når telefonen brukes
ved øret, og 1,07 W/Kg (10 g)
når den bæres på kroppen.
• Informasjon om SAR-data for
innbyggere i land/regioner
som har vedtatt SAR-grensen
anbefalt av IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers): Denne grensen er
1,6 W/kg som gjennomsnitt
for 1 gram vev.
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Behandling og vedlikehold
av produktet

• Slå av telefonen der dette er

ADVARSEL
Bruk bare batterier, ladere
og tilbehør som er godkjent
for bruk med akkurat denne
telefonmodellen. Bruk av
annet tilbehør kan gjøre
garantien ugyldig, og kan i
tillegg være farlig.

•

•

• Ikke demonter telefonen. Ved

•

•

•
•

behov for reparasjon må du
ta den med til en kvalifisert
servicetekniker.
Hold enheten unna elektriske
apparater som TV-er, radioer
og PC-er.
Enheten bør holdes unna
varmekilder som radiatorer og
komfyrer.
Ikke slipp telefonen i bakken.
Ikke utsett enheten for
mekaniske vibrasjoner eller
støt.
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•

•

•
•

pålagt. Du må for eksempel
ikke bruke telefonen på
sykehus, fordi den kan påvirke
medisinsk utstyr.
Ikke bruk telefonen når
den lades, hvis du er våt på
hendene. Det kan føre til
elektrisk støt eller alvorlig
skade på telefonen.
Unngå å lade telefonen
i nærheten av brennbart
materiale. Telefonen kan bli
varm, og dette kan utgjøre en
brannfare.
Bruk en tørr klut til å rengjøre
utsiden av enheten (du må
ikke bruke løsemidler som
benzen, tynner eller alkohol).
Unngå å lade opp telefonen
når den er plassert på et mykt
underlag/tekstiler.
Telefonen skal bare lades på
et godt ventilert sted.
Ikke utsett enheten for røyk
eller støv.

• Du bør ikke oppbevare
telefonen nær magnetiserte
kort eller billetter, da dette
kan påvirke informasjonen
som er lagret i magnetstripen.
• Ikke utsett skjermen for skarpe
gjenstander, da dette kan
skade telefonen.
• Ikke utsett telefonen for
væsker eller fukt.
• Bruk tilbehør som øretelefoner
med forsiktighet. Ikke ta på
antennen hvis det ikke er
nødvendig.

Effektiv telefonbruk
Elektroniske enheter
Alle mobiltelefoner kan
forårsake interferens i andre
elektroniske enheter, og dette
kan påvirke ytelsen deres.
• Ikke bruk telefonen i
nærheten av medisinsk
utstyr med mindre du
har fått tillatelse til dette.
Telefonen bør ikke plasseres
nær pacemakere, dvs. i

brystlommen.

• Noen høreapparater kan
forstyrres av mobiltelefoner.

• Selv mindre forstyrrelser kan
påvirke TV-apparater, radioer,
PC-er osv.

Trafikksikkerhet
Kontroller hvilke lover og
forskrifter som gjelder
mobilbruk i bil der du kjører.
• Du må ikke bruke en
håndholdt telefon under
bilkjøring.
• Bilkjøring krever din fulle
oppmerksomhet.
• Bruk et håndfrisett om mulig.
• Sving av veien og parker før
du foretar eller svarer på et
anrop hvis kjøreforholdene
krever det.
• Radiosignaler fra telefonen
kan forstyrre elektroniske
systemer i bilen, for
eksempel stereoanlegg og
sikkerhetsutstyr.
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• Når kjøretøyet ditt er utstyrt

Glassdeler

med kollisjonspute, må du
ikke hindre den med installert
eller bærbart, trådløst utstyr.
Det kan føre til alvorlige
skader ved at kollisjonsputen
ikke fungerer som den skal.
• Hvis du hører på musikk når
du er ute, må du kontrollere
at volumet ikke er for høyt,
slik at du er oppmerksom på
omgivelsene. Dette er spesielt
viktig når du er i nærheten av
trafikkerte veier.

Noen deler av mobiltelefonen
er laget av glass. Hvis du mister
telefonen i bakken, eller hvis
den blir utsatt for et kraftig støt,
kan glasset knuse. Hvis glasset
knuser, må du ikke berøre
det eller forsøke å fjerne det.
Ikke bruk telefonen før glasset
er byttet ut av en autorisert
serviceleverandør.

Unngå hørselsskader
Hørselsskader kan oppstå hvis
du utsettes for høy lyd over
lengre perioder. Vi anbefaler
derfor at du ikke slår på eller
av telefonen når den er nær
øret. Vi anbefaler også at
voluminnstillingene for musikk
og samtaler ikke overstiger
moderate nivåer.
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Sprengningsområder
Du må ikke bruke telefonen der
det foregår sprengningsarbeid.
Følg alle restriksjoner, regler og
forskrifter.

Omgivelser med
eksplosjonsfare
• Ikke bruk telefonen på
bensinstasjoner.

• Ikke bruk i nærheten av
drivstoff eller kjemikalier.

• Du må ikke frakte
brennbare gasser, væsker
eller eksplosiver i den
delen av bilen der du har
mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly
Trådløse enheter kan forårsake
interferens i fly.
• Slå av telefonen eller aktiver
Flight Mode før du går om
bord på fly.
• Ikke bruk telefonen på bakken
med mindre mannskapet har
gitt tillatelse til det.

Barn
Oppbevar telefonen på et trygt
sted, utenfor rekkevidden til
små barn. Det gjelder også små
deler, som kan føre til risiko for
kvelning hvis de løsner.

Nødanrop
Nødsamtaler er kanskje ikke
mulig i alle mobilnett. Du bør
derfor aldri være helt avhengig
av telefonen for nødanrop.
Undersøk hos den lokale
tjenesteleverandøren.

Informasjon om og
behandling av batteriet
• Det er ikke nødvendig å lade
batteriet helt ut før det lades
opp igjen. Til forskjell fra noen
andre batterisystemer er det
ingen minneeffekt som kan gå
ut over batteriets ytelse.
• Bruk bare batterier og ladere
fra LG. LG-ladere er laget for å
gi lengst mulig batterilevetid.
• Du må ikke demontere eller
kortslutte batteriet.
• Metallkontaktene på batteriet
må holdes rene.
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• Erstatt batteriet når ytelsen

•

•

•

•

•

ikke lenger er tilfredsstillende.
Batteriet kan lades opp flere
hundre ganger før det må
byttes ut.
Hvis batteriet ikke har vært
brukt på en stund, bør du lade
det opp før bruk.
Unngå å utsette
batteriladeren for direkte
sollys eller bruke den på
steder med høy luftfuktighet,
for eksempel på badet.
Unngå å plassere batteriet på
varme eller kalde steder, da
dette kan ha en negativ effekt
på batteriets ytelse.
Det kan være fare for
eksplosjon hvis batteriet
byttes ut med feil type batteri.
Kast batterier i samsvar med
produsentens instruksjoner.
Hvis det er mulig, bør
batteriene resirkuleres. De må
ikke kastes som husholdnings
avfall.
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• Hvis du må bytte batteri, tar
du det med deg til nærmeste
autoriserte LG Electronicsservicested eller nærmeste
forhandler for å få hjelp.
• Ta alltid laderen ut av
veggkontakten når telefonen
er fulladet, slik at laderen ikke
bruker strøm unødvendig.
• Den faktiske batterivarigheten
vil være avhengig av
nettverkskonfigurasjon,
produktinnstillinger,
bruksmønster, batteri og
miljøbetingelser.

Feilsøking
I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når
du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter
tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt rette
opp selv.
Melding

Mulige årsaker

Mulige løsninger

SIM-feil

Det er ikke satt
inn noe SIM-kort i
telefonen, eller det er
satt inn på feil måte.

Kontroller at SIM-kortet er satt inn
på riktig måte.

Ikke koblet til
nettverk

Svakt signal
Mangler GSMdekning

Beveg deg mot et vindu eller
ut i et åpent område. Kontroller
tjenesteleverandørens dekningskart.

Kodene
samsvarer
ikke

Hvis du vil endre en
sikkerhetskode, må
du bekrefte den nye
koden ved å skrive
den inn to ganger.

Kontakt tjenesteleverandøren.

En funksjon
kan ikke
angis

Støttes ikke av
tjenesteleverandøren,
eller krever
registrering

Kontakt tjenesteleverandøren.

Kan ikke
ringe

Anropsfeil
Nytt SIM-kort
er satt inn eller
kostnadsgrensen
er nådd

Nytt nettverk er ikke godkjent.
Kontroller nye restriksjoner. Kontakt
tjenesteleverandøren, eller endre
grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
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Feilsøking
Melding

Mulige årsaker

Mulige løsninger

Kan ikke slå
på telefonen

På/av-tasten ble ikke
holdt nede lenge nok
Tomt batteri
Batterikontaktene er
skitne

Trykk på av/på-knappen i minst to
sekunder.
La laderen være tilkoblet lenger.
Rengjør kontaktene.

Helt tomt batteri

Lad opp batteriet.

Temperaturen er for
høy eller for lav

Sørg for at omgivelsene har riktig
temperatur, vent litt, og prøv å lade
på nytt.

Kontaktproblem

Kontroller strømforsyningen og
tilkoblingen til telefonen. Kontroller
batterikontaktene, og rengjør dem
om nødvendig.

Strømnettet er uten
spenning

Koble til et annet strømuttak, eller
kontroller spenningen.

Laderfeil

Hvis laderen ikke blir varm, må den
byttes ut.

Feil lader

Bruk alltid originalt LG-tilbehør.

Batterifeil

Bytt ut batteriet.

Nettverket
faller ut

Signalet er for svakt

Ny tilkobling til en annen
tjenesteleverandør skjer automatisk.

Nummeret
ikke tillatt

Funksjonen Fast
nummer er på.

Kontroller innstillinger.

Ladefeil
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Noget af indholdet i denne
manual kan adskille sig fra
din telefon afhængig af
softwaren i telefonen eller din
tjenesteudbyder.
Denne telefon anbefales
ikke til blinde personer pga.
skærmtastaturet.

GW620 Brugermanual

Tillykke med købet af den avancerede og
kompakte GW620 telefon fra LG, der er
designet til at fungere med den nyeste
digitale mobilkommunikationsteknologi.

Bortskaffelse af din gamle telefon
1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at
produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal
bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de
lokale myndigheder.
3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til
at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og
sundhedsskadelige virkninger.
4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse
af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen,
renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte
produktet.
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Lær din telefon at kende
Stik til stereoheadset

Tænd/sluk-Lås/lås op-tast
Tænder eller slukker telefonen.
Højtaler
Sensorvindue
Tasten Tilbage.
• Tryk én gang for at vende
tilbage til det forrige
skærmbillede.
Tasten Menu
Tryk på denne tast for at se,
hvilke muligheder der er
tilgængelige i programmerne.
Tasten Start
Gå til startbilledet

ADVARSEL: Produktets LCD- og berøringsskærm kan tage
skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen
sætter sig på den. Tildæk ikke beskyttelsesﬁlmen på LCD’ens
nærhedssensor. Det kan føre til fejlfunktion i sensoren.

7

Lær din telefon at kende
Oplader, datakabel
(USB-kabel)
TIP: Før du
tilslutter USB-kablet,
skal du vente, indtil
telefonen er tændt
og har registreret
netværket.

Lydstyrketaster
• Når skærmen er i
standbytilstand:
lydstyrken af
tastetonen.
• Under et opkald:
lydstyrke i højtaler.
• Ved afspilning af et
nummer: indstiller
kontinuerligt
lydstyrken.

8
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Dæksel til SD-kort

Musiktast
• Gå direkte til musik.
Kameraknap
• Gå direkte til
kameramenuen ved
at trykke på og holde
tasten nede.

Åben visning

Plads til SIM-kort

Batteridæksel

Kameralinse

Batteri
Kameralys

Stik til hukommelseskort

9

Åben visning

Kontroltast
• Indtaster symboltegn
eller et bestemt
nummer
Ændring af
tekstindtastningsmetode
(Store/små bogstaver)
Symboltast
• Indtaster symboltegn

10
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Enter-tast
Ryd-tast
• Sletter et tegn ved hvert tryk.
Hold tasten nede for at fjerne
alt det indtastede.

Mellemrumstast
• Brug til at indtaste
mellemrum ved redigering.

Isætning af SIM og batteri
1 Fjern batteridækslet
Brug din tommelfingernegl til
at åbne batteriets låseknap i
bunden af telefonen, og løft
batterilåget.

2 Sådan fjernes batteriet
Hold på batteriets øverste
kant, og løft batteriet ud af
batterirummet.

ADVARSEL: Fjern ikke
batteriet, når telefonen er
tændt, da dette kan beskadige
telefonen.

11

Isætning af SIM og batteri
3 Isæt SIM-kortet
Skub SIM-kortet ind i
SIM-kortholderen. Sørg
for, at området med
guldkontakterne på kortet
vender nedad. Fjern SIMkortet ved at skubbe det
forsigtigt, indtil det siger klik.
Træk det forsigtigt ud.

12
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4 Isætning af batteriet
Sæt først den øverste del
af batteriet ind under
batterirummets øverste
kant. Sørg for, at batteriets
kontakter flugter med
telefonens kontakter. Tryk
ned på den nederste del af
batteriet, indtil det klikker på
plads.

13

Opladning af telefonen
Skub dækslet over
opladningsstikket på siden af
GW620 tilbage. Isæt opladeren,
og sæt stikket i en stikkontakt.
GW620 skal oplades, indtil
vises.
BEMÆRK: Batteriet skal oplades
helt ved første opladning for at
forbedre dets levetid.

14

LG GW620 | Brugermanual

BEMÆRK: GW620 har en intern
antenne. Pas på ikke at ridse
eller beskadige denne del på
bagsiden, da det vil medføre
forringet ydelse.

Hukommelseskort
Isætning af et
hukommelseskort
Du kan udvide den tilgængelige
hukommelsesplads på
telefonen ved hjælp af et
hukommelseskort.
BEMÆRK: Hukommelseskort er
ekstraudstyr.
Skub hukommelseskortet ind i
porten foroven, indtil det låses
på plads. Sørg for, at området
med guldkontakterne vender
nedad.
BEMÆRK: GW620 understøtter
hukommelseskort på op til 32
GB.

Du kan ligeledes kun
downloade filer fra internettet
med et SD-hukommelseskort
isat.
BEMÆRK: Når du fjerner SDhukommelseskort fra GW620,
skal du vælge Indstilinger
- Lager på SD-kort og telefon.
Tryk på Afinstaller SD-kort for
sikker fjernelse.

ADVARSEL: Sæt
hukommelseskortet i stikket,
da kortet ellers kan blive
beskadiget.

BEMÆRK: Du skal indsætte
et SD-hukommelseskort for at
optage foto og video. Fotos og
videoer kan kun gemmes på et
SD-hukommelseskort.
15

Hukommelseskort
Formatering af
hukommelseskortet
Dit hukommelseskort kan
allerede være formateret. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du selv
formatere kortet, før du kan
bruge det.
BEMÆRK: Alle filer slettes i
forbindelse med formatering.
1 Vælg indstillinger.
2 Rul til og tryk på Lager på
SD-kort og telefon. Rul
derefter til og vælg Formater
SD-kort.
3 Tryk på Formater SD-kort,
og bekræft derefter dit valg.
4 Indtast adgangskoden, hvis
du har angivet en. Kortet
formateres og gøres klar til
brug.
BEMÆRK: Hvis der er indhold
på hukommelseskortet, kan
mappestrukturen være ændret
efter formateringen, eftersom
alle filer vil være blevet slettet.
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Overførsel af kontakter
Sådan overføres kontakter fra
dit SIM-kort til telefonen:
1 Tryk på
, og tryk på
tasten Menu.
2 Vælg importer kontakter.
3 Vælg Vælg alle, eller vælg
navnene et efter et.

Startbilledet
Fra dette skærmbillede kan du
få adgang til menuindstillinger,
foretage et opkald, få vist
telefonens status og meget
mere.

Tip til berøringsskærmen
Startskærmbilledet er
også et godt sted at lære
berøringsskærmen at kende.
Tryk på midten af ikonet for at
vælge et element.
• Der er ingen grund
til at trykke hårdt, da
berøringsskærmen er følsom
nok til at registrere selv et let,
men dog fast tryk.
• Brug spidsen af fingeren til at
trykke på den indstilling, du
vil bruge. Pas på, at du ikke
kommer til at trykke på nogle
af de andre taster.
• Når skærmens lys ikke er
tændt, skal du enten trykke på
tænd/sluk-tasten eller trykke
på Menu-tasten og holde den
nede.

• Når GW620 ikke er i brug,
vender den tilbage til låst
skærm.

Få kontakt med din GW620
Brugergrænsefladen er
baseret på tre forskellige typer
startbilleder. Hvis du vil skifte
mellem startbilleder, skal du
bare lade fingeren glide hurtigt
hen over displayet fra venstre
mod højre eller fra højre mod
venstre.

Lås skærmen op
When the screen is locked,
either press and hold the Menu
key or touch and hold the
.
på berøringsskærmen for at
vende tilbage til startbilledet.

17

Startbilledet
Signaltavle
Tryk på og hold stauslinjedelen
af skærmen nede, træk
ned.
Her kan du kontrollere status
for WiFi og Bluetooth og andre
meddelelser.

Berøringsskærm
Kontrollerne på
berøringsskærmen til GW620
ændres dynamisk afhængigt af
de funktioner, du udfører. På
nogle skærme kan du rulle op
og ned, eller rykke fra venstre
mod højre.

18
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Rykke mod venstre og højre

Rykke op og ned

Nærhedssensor
Når telefonen modtager
eller udfører opkald, slukker
sensoren automatisk
baggrundsbelysningen og
låser berøringstastaturet ved
at mærke genstande, når
telefonen er i nærheden af
øret. Det får batteriet til at
holde længere og forhindrer,
at berøringstastaturet ikke
fungerer korrekt ved hjælp af
den automatiske tastaturlåsning
under opkald. Brugere vil
derfor ikke opleve, at telefonen
bliver låst op, mens de søger i
telefonbogen under opkald.

Åbning af programmer
For at åbne et program skal du
blot trykke på dets ikon.
19

Startbilledet
Angiv standardindstilling for startbillede
GW620 har Android Hjem og LG Hjem. Du kan indstille
andet Hjem som standard. Efter du har indstillet et
standardstartbillede, kommer du tilbage hertil, hver gang du
.
trykker på
Hvis du vil ændre standardindstillingen for startbillede, skal du
vælge startbilledvælger fra menuen.

Angiv tema for startbillede
Fra startbilledet skal du trykke
på Menu-tasten og vælge
Angiv tema for startbillede.
Vælg mellem Standard og
Appet. Vælg Baggrundsbillede
+ Ikon eller Kun ikon, hvis
du vil beholde det aktuelle
baggrundsbillede og kun
ændre ikonet.
Hvis du vælger Appet og
Baggrundsbillede + Ikon, vises
baggrundsbilleder og ikoner,
der ser helt anderledes ud.
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Du kan tilføje nogle ikoner på startbilledet.
Tilføjelse af genveje på startbilledet.
Fra startbilledet for Android: Ved at trykke længe på et ikon i
menuen tilføjes det til startbilledet
Fra startbilledet for LG: Tryk længe på et ikon i menuen, og
. For at fjerne nye genveje fra
træk det til
startbilledet skal du trykke længe på ikonet og trække det til
.
Du kan flytte ikonet til en
anden gruppe ved blot at
trykke og holde nede på ikonet
og trække det til en anden
gruppe. Du kan også ændre
gruppenavn. Tryk og hold
nede på gruppenavnet, og
indtast et nyt navn. Tryk på
Menu-tasten, så kan du tilføje
op til 6 grupper. Vælg Nulstil
grupper, hvis du vil skifte til
standardgrupper.

21

Startbilledet
Startbillede for LG
Hurtigtaster
Hurtigtasterne på
startskærmbilledet giver nem
adgang med et enkelt tryk til de
funktioner, du bruger mest.

Tryk for at åbne
berøringstastaturet, som
bruges til at foretage
opkald med. Indtast
nummeret, og tryk på
Opkald.

Tryk for at få adgang
til menuen Beskeder.
Her kan du oprette en
ny SMS.
22
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Tryk for at åbne dine
kontakter. Indtast navnet
på den kontakt, du vil
ringe til, på tastaturet
for at finde nummeret.
Du kan også oprette nye
kontakter og redigere
eksisterende kontakter.
Tryk for at åbne hele
topmenuen.

Klik længe på startbilledet,
hvorefter du vil få vist fire
tilgængelige valgmuligheder.

Du kan tilføje Genveje, Widgets, Mapper eller Baggrundsbillede
på startbilledet. Vælg f.eks. Mapper, og vælg Ny mappe. En ny
mappe vises på startbilledet. Slet den ved at trykke på mappen
.
og trykke på
Hvis du vælger Baggrundsbillede kan du vælge
baggrundsbillede fra Galleri eller Baggrundsgalleri
BEMÆRK: Android Hjem og LG Hjem har denne funktion.

23

Startbilledet
Sådan kommer du tilbage til
det forrige program
Tryk på
, og hold den nede.
Skærmen viser et pop-upvindue med programmer, du
har anvendt for nylig.

Startbillede for Android
Du kan anvende Googlesøgning på dit startbillede.
Tryk på
vises.

24
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Kommunikation
Ikon

Beskrivelse
Tryk for at få adgang til browseren.
Tryk for at åbne dine kontakter.
Du kan også oprette nye kontakter og redigere
eksisterende kontakter.
Tryk for at åbne berøringstastaturet, som bruges til at
foretage opkald med.
Tryk for at få adgang til E-mail-menuen. Du kan
kontrollere dine modtagne e-mails og oprette nye emails.
Tryk for at beholde og håndtere dine favoritkontakter.
Tryk for at få adgang til menuen Beskeder. Her kan du
oprette en ny SMS eller MMS.
Kontroller og administrer nemt din sociale
netværkskommunikation.
Tryk her for at få nem adgang til Exchangeprotokolfunktioner.
Åbner op for 2-vejssynkronisering med Exchange Server.
Kontroller dine opgaver kategoriseret i detaljer.
25

Startbilledet
Ikon

Beskrivelse
Håndter den kalenderaktiverede 2-vejssynkronisering
med Exchange-kalenderen.
Tryk her for at administrere og få adgang til
valgmuligheder og indstillinger for Moxier Mail, Kontakter,
Kalender og Opgaver.

Multimedie
Ikon

Beskrivelse
Tryk for at åbne kameraets søger.
Tryk for at lytte til radio
Til indsamling, organisering og sortering af billed- og
videofiler på et hukommelseskort.
Tryk for at åbne Media Player
Tryk for at få direkte adgang til menuen Musik.
Tryk for at redigere dine videofiler.

26
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Værktøjer
Ikon

Beskrivelse
Tryk for at få direkte adgang til Alarm-menuen
Tryk for at udføre basale matematiske beregninger: plus,
minus, gange og dividere.
Tryk for at få adgang til Quickoffice.
Tryk for at optage stemmenotater eller andre lyde.
Tryk for at vælge din standard startindstilling.
Tryk her for at justere Generelle indstillinger for din
GW620.

27

Startbilledet
Google
Ikon

Beskrivelse
Holder styr på dine aftaler og opretter mødeforespørgsler.
Brug Googles web-baserede e-mail-tjeneste på din
telefon.
Tryk for at få adgang til Google Maps, så du kan søge efter
steder og få kørselsvejledninger.
Brug Googles chatprogram, og kommuniker med andre
mennesker.
Tryk for at få adgang til Android Market. Du kan få adgang
til programmer, spil, søgning og mappen Mine downloads
Brug onlinetjenesten til videostreaming til at gennemse
videoer, der er uploadet af andre.

Downloads
De programmer, du downloader fra Marked, samt andre nyligt
installerede programmer, tilføjes til denne kategori.
Ikon

Beskrivelse
Tryk for at installere et Java-spil og -program
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Visning af statuslinjen
Statuslinjen anvender forskellige
ikoner til at vise betingelser som
f.eks. signalstyrke, nye beskeder
og batterilevetid, samt hvorvidt
Bluetooth eller dataforbindelser
er aktiveret.
Nedenstående tabel forklarer
betydningen af de ikoner, du
kan se på statuslinjen.

Ikon Beskrivelse
Højttaleren til
Slå lyd fra på opkald
Mistet opkald
Bluetooth til
Bluetooth tilsluttet
Systemadvarsel

[Statuslinje]
Ikon Beskrivelse

Alarm
Ny telefonbesked

Intet SIM-kort

Flytilstand

Signal null

Stille

Wi-Fi er tændt

Vibrator

Headset med ledning

Intet SD-kort

Viderestil opkald

Batteriet er fuldt opladet

Parker opkald

Batteriet oplades

29

Startbilledet
Ikon Beskrivelse
Dataindgang
Dataudgang
Dataindgang
og -udgang
USB til pc
Download
Upload
GPS henter
GPS er tændt
Service-besked
Indstil. besked
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Opkald
TIP! Tryk på tænd/
sluk-tasten for at låse
berøringsskærmen for at
forebygge utilsigtede opkald.

Foretagelse af et opkald
1 Tryk på

for at åbne
tastaturet.
2 Indtast nummeret på
tastaturet. For at slette
et ciffer skal du trykke på
tilbagetasten.
3 Tryk på Opkald for at
foretage et opkald.
4 Hvis du vil afslutte opkaldet,
skal du trykke på Afslut
opkald.
TIP! Hold
nede for at
indtaste +, så du kan foretage
internationale opkald. Hold tasten
0 nede på qwerty-tastaturet.

Opkald til dine kontakter

2 Rul gennem kontaktlisten,
eller indtast det eller de
første bogstaver i navnet på
den ønskede kontakt ved at
trykke på
.
3 På listen skal du trykke på
den ønskede kontakt og
vælge det nummer, der skal
benyttes, hvis der eksisterer
mere end ét nummer for
kontakten.

Besvarelse eller afvisning af
et opkald
Når telefonen ringer, skal du
trykke på knappen [Accepter]
for at svare.
Tryk på knappen [Afvis] for at
afvise et indgående opkald.
TIP! Når telefonen ringer,
skifter du til lydløs ringetilstand
ved at trykke på lydstyrke op
og ned-tasten.

1 Tryk

for at åbne dine
Kontakter.
31

Opkald
Funktioner under opkald
- Tryk for at åbne et numerisk
tastatur og indtaste numre, når du
f.eks. ringer til call-centre eller andre
automatiske telefontjenester.
Skift opkald: Til at skifte mellem
opkaldene
Sammenflet opkald: Til at
sammenflette to linjer
Tilføj opkald : Vælg at tilføje en
person mere til opkaldet
Overfør opkald : Forbind de to
opkald online, og forlad brugerens
opkald.
Bluetooth - Overførsel af opkaldslyd til bluetooth
Højttaler - Tryk for at slå højttaleren til.
Slå lyd fra - Tryk for at slå mikrofonen fra, så den
person, du taler med, ikke kan høre dig.
Parker - Tryk for at parkere et opkald.
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Justering af
opkaldslydstyrke
Hvis du vil justere lydstyrken
under et opkald, skal du
bruge op og ned-knappen på
telefonens venstre side.

Sådan foretages et andet
opkald
1 Under det første opkald skal

2
3
4

5

du trykke på Menu-tasten og
trykke på
. Vælg derefter
det nummer, du vil ringe til.
Ring til nummeret, eller søg
efter dine kontakter.
Tryk [Opkald] for at tilslutte
opkaldet.
Begge opkald vises på
opkaldsskærmbilledet.
Det første opkald låses og
parkeres.
Tryk på
for at skifte
mellem opkald. Eller tryk
på
for at foretage et
konferenceopkald.

6 For at afslutte aktive opkald
skal du trykke på [Afslut
opkald]. Hvis der ikke er
nogen aktive opkald, afsluttes
Parker opkald. For at afslutte
alle opkald samtidig skal du
trykke på Afslut opkald.
BEMÆRK: Du vil blive afkrævet
afgift for hvert opkald.

Tænd for DTMF
DTMF giver dig mulighed
for at benytte numeriske
kommandoer, så du kan
navigere mellem automatiske
opkald. DTMF er som standard
indstillet til fra.
For at tænde den, skal du trykke
på
.

Visning af dine opkaldslogs
På startbilledet skal du trykke på
eller
og derefter vælge
Opkaldslog.
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Opkald
Al historik - Få vist en
fuldstændig liste over alle
udgående, modtagne og tabte
opkald og taleopkald.
TIP! Tryk på Menu, og
tryk på Ryd opkaldslog for
at slette alle registrerede
elementer.
TIP! Tryk på et hvilket
som helst enkelt element i
en opkaldslog for at få vist
dato, tidspunkt og opkaldets
varighed.

Videresending af opkald
1 Vælg Indstillinger. Vælg
Opkaldsindstillinger.

2 Tryk på Videresending af
opkald.

3 Vælg mellem Viderestil altid,
Viderestil ved optaget, Viderestil
ved ubesvaret eller Viderestil ved
uden for rækkevidde.
4 Indtast det nummer, der skal
videresendes til.
34
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BEMÆRK: Viderestilling af
opkald er forbundet med
opkaldsafgifter. Kontakt
netværksudbyderen for at få
yderligere oplysninger.

Kontakter
Søgning efter en kontakt

Tilføjelse af en ny kontakt

Du kan søge efter en kontakt på
to måder:
Fra startskærmbilledet
1 På startbilledet skal du trykke
for at åbne dine
på
Kontakter. Tryk på Søg efter
kontakter, og indtast navnet
på kontakten vha. tastaturet.

1 Tryk på

TIP! Du kan søge efter
gruppe ved at trykke på
fanen Kontakter øverst i
skærmbilledet og vælge
Grupper. Derefter vises en liste
over alle dine grupper.

2

3

4

5
Fra hovedmenuen
1 Tryk på
, og tryk
derefter på
på fanen
Kommunikation.
2 Tryk på Søg efter kontakter.

6

på startbilledet,
og tryk derefter på
.
Hvis du vil tilføje et billede
til den nye kontakt, skal du
. Du kan bruge
trykke på
et billede, du har gemt, eller
tage et nyt billede.
Indtast fornavnet og
efternavnet på den nye
kontakt.
Indtast numrene, og tildel
dem en type. Du kan vælge
mellem Mobil, Hjem,
Arbejde og andre.
Du kan også tilføje en
Fødselsdag og et notat samt
en ringetone. Og hvis du
vælger Indgående opkald,
sendes opkaldet direkte
videre til telefonsvareren.
Tryk på Færdig for at gemme
kontakten.

TIP! Du kan oprette egne
grupper til dine kontakter. Se
Oprettelse af en gruppe.
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Kontakter
Favoritkontakter
Du kan tildele en kontakt, du
ofte ringer til.
1 Fra startskærmbilledet skal
Tryk på
du trykke på
Tilføj kontakt.
2 Udpeg dine favoritkontakter
fra kontaktlisten.
3 Du kan ringe op, sende
en besked eller redigere
favoritkontakterne.
Opkaldet startes automatisk
- Du behøver ikke at trykke på
Taleopkald.

Oprettelse af en gruppe
1 På startbilledet skal du
trykke på
og derefter
trykke på Grupper.
2 Tryk på
. Indtast et
navn til den nye gruppe. Du
kan indstille en ringetone til
den nyoprettede gruppe.
3 Tryk på Færdig for at gemme
gruppen.
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BEMÆRK: Hvis du sletter en
gruppe, mister du ikke de
kontakter, som blev knyttet til
den pågældende gruppe. De er
stadig i dine kontakter.
TIP! Du kan redigere en
eksisterende gruppe ved at
trykke én gang på den valgte
gruppe. Vælg Vis medlemmer,
Rediger gruppen, Send besked,
eller Slet gruppe.

Andre kontaktindstillinger
Tryk på tasten Menu for at
se indstillinger som Søg, Ny
kontakt, Slet kontakter, Send
besked, Rediger synkroniserede
grupper og SIM-kontakter. Hvis
du vælger Importer kontakter,
importerer GW620 kontakter fra
dit SIM-kort.

BEMÆRK: for at kontrollere
en SIM-kontakt skal du
trykke på Menu-tasten fra
Kontaktskærmen. Tryk på
kontakten for at kopiere den til
telefonen. Tryk på kontakten og
hold den nede for at importere
eller slette den.
Hvis du vil redigere SIMkontakten, skal du kopiere den
til telefonen og redigere og
kopiere den til SIM-kortet igen.
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Beskeder
Beskeder
Din GW620 kombinerer SMS,
MMS i en intuitiv, brugervenlig
menu.
Der er to måder at åbne
beskedcentret på:
1 På startbilledet skal du trykke
eller
og derefter
på
trykke på Beskeder på fanen
kommunikation.

Afsendelse af en besked
1 Tryk på

og derefter på Ny
besked for at åbne en tom
besked.
2 Tryk på Til for at indtaste
modtagerens nummer eller
åbne dine kontakter. Du kan
tilføje flere kontakter. Når
du er færdig, skal du trykke
på beskedboksen nedenfor
for at begynde at skrive
beskedteksten.
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3 Når du har indtastet teksten,
kan du sende SMS-beskeden
ved at trykke på Sendknappen over beskeden.
TIP! Du debiteres for en
SMS for hver person, du sender
beskeden til.

4 Tryk på Menu-tasten for at
vælge Tilføj emne, Vedhæft,
Send, Indsæt smiley, Slet og
Alle samtaler.
ADVARSEL:
Begrænsningen på 160 tegn
kan afvige fra land til land,
afhængigt af, hvordan SMS’en
kodes.
ADVARSEL: Hvis et
billede, en video eller lyd føjes
til en SMS, omdannes den
automatisk til en MMS, og du
bliver opkrævet for en MMS.

BEMÆRK: Når du modtager
SMS under et opkald, er der
ingen alarm, men den vises på
indikatorlinjen.

Indtastning af tekst
Tastatur
Tryk for at aktivere T9intelligent ordbog.
Tryk for at ændre skriftsproget.
Tryk for at skifte mellem
tastaturer med tal, symboler
eller bogstaver. Tryk på og
hold
nede, derefter
vises redigeringsindstillinger,
skriftsprog, indtastningsmetode
og brugerordbog

Tastaturvisningstilstand
To input a special letter, Touch
and hold
,choose Writing
language. Vælg det sprog, du vil
indtaste.
Du kan f.eks. vælge
Français og gå tilbage til
tekstindtastningstilstanden.
Tryk på
, og hold den nede.
Herefter ser du de specielle
bogstaver på skærmen.

Brug
til at rulle gennem de
forskellige tastaturer i hver enkelt
tekstindtastningstilstand (f.eks.
store eller små bogstaver).
Hvis du vil indsætte et
mellemrum, skal du trykke på
.
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BEMÆRK: Hvis du har
ændret LG IME-indstilling,
(Indstillingssted og -tekst
- Tekstindstillinger), er denne
tastaturvisningstilstand ikke
tilgængelig, og du kan kun
indtaste det specielle bogstav
på qwerty-tastaturet.

T9-intelligent ordbog
I T9-tilstand vises
.
T9 bruger en indbygget ordbog
til at genkende ord, du skriver,
baseret på de indtastede
tastesekvenser. Du skal blot
trykke på den taltast, der er
tilknyttet til det bogstav, du vil
indtaste, hvorefter ordbogen
gætter, hvilket ord du vil bruge.
Tryk f.eks. på 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for
at skrive “telefon”.
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Ordbog fra
I tilstanden Ordbog fra skal
du trykke på tasten gentagne
gange for at indtaste et bogstav.
Hvis du f.eks. vil skrive “hallo”,
skal du trykke på 4 to gange,
2 én gang, 5 tre gange, 5 tre
gange igen og derefter 6 tre
gange.

Qwerty-tastatur
Tekstindtastningsmetode
ved hjælp af Qwertytastaturet
Når du skal indtaste tekst, f.eks.
når du skriver en meddelelse,
anvender tastaturet som
standard Ordbog fra-tilstand.
Hvis du f.eks. indtaster et tal
under udførelse af et opkald,
giver tastaturets nummertaster
som standard tal. I Ordbog
fra-tilstand kan du indtaste tal
ved først at trykke og derefter
indtaste det nummer, du
ønsker.

Tryk på Menu for undersøge,
hvilke funktioner der er
tilgængelige. Du kan søge
efter kontakter, tilføje emner,
vedhæfte filer, indsætte smiley,
slette og kontrollere alle tråde.

Pop-up-meddelelse om LG
IME-indstilling
1 Tryk på
en enkelt
gang, og tryk på
.
to gange,
2 Eller tryk på
og tryk på
.
3 Eller tryk på og hold
nede, og tryk på
samtidig

Du kan indtaste symboler på
tastaturet
Hvis du f.eks. vil indtaste @,

1 skal du trykke på
og
trykke på
.
to gange
2 Eller tryk på
kontinuerligt, og tryk på
.
3 Eller tryk på og hold
nede, og tryk på
.
BEMÆRK: Visse felter
tillader muligvis kun én
tekstindtastningstilstand
(f.eks. telefonnumre i
adressebogsfelter).

Få symbol-pop-up frem.
en enkelt
1 Tryk på
.
gang, og tryk på
to gange,
2 Eller tryk på
og tryk på
.
3 Eller tryk på og hold
nede, og tryk på
samtidig
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Når du indtaster store
bogstaver
1 For at indtaste et stort
bogstav skal du trykke på
.
2 For kontinuerlig indtastning
af store bogstaver skal du
trykke på
to gange.
3 Gå tilbage til normal
indtastningsmetode, og
tryk på
igen
Når du indsætter et bogstav
med accent
Når du vælger fransk eller
spansk som indtastningssprog,
kan du indtaste franske eller
spanske specialtegn (f.eks.: ä).
For at indtaste specialtegn
skal du trykke på tasten for det
tilsvarende alfabetiske tegn på
Qwerty-tastaturet og holde den
nede.
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Efter at det tilsvarende
alfabetiske tegn er blevet
fjernet, skal du trykke på den
samme tast gentagne gange,
indtil det specialtegn, du vil
indtaste, vises.

F.eks.
For at indtaste et “ä” skal du
trykke på tasten “a” og holde
den nede.
Efter tegnet “a” er blevet
slettet, skal du trykke på
tasten “a”gentagne gange,
indtil “ä” vises på skærmen.
Du kan indtaste specialtegn
ved at trykke gentagne gange.

Konfiguration af e-mail
Du kan holde kontakten på
farten ved at bruge GW620 til at
sende e-mail. Det er hurtigt og
nemt at konfigurere en POP3eller IMAP4-e-mail-konto.
1 Tryk på E-mail på fanen
Kommunikation.
2 Hvis e-mail-kontoen ikke er
konfigureret, skal du starte
guiden til opsætning af dine
e-mail-indstillinger.
TIP! Hvis der allerede er
konﬁgureret en e-mailkonto, aktiveres guiden ikke
automatisk.

Afsendelse af en e-mail ved
hjælp af din nye konto
1 Tryk på E-mail på fanen
Kommunikation, og tryk
derefter på Ny meddelelse
for at åbne en ny tom
meddelelse.
2 Indtast modtagerens adresse,
og skriv din meddelelse.
Du kan også vedhæfte,
billeder, videoer, lydfiler og
dokumentfiltyper.
3 Tryk på Send for at sende din
e-mail.
TIP! Under en aktiv WiFi-forbindelse sendes og
modtages e-mails via Wi-Fi.
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Hentning af e-mail
Du kan automatisk eller manuelt
kontrollere din konto for nye
e-mail.
Se “Ændring af e-mailindstillingerne” for at
kontrollere automatisk.
Sådan kontrollerer du manuelt:
1 Tryk derefter på E-mail.
2 Tryk på den konto, du vil
bruge, og tryk derefter på.
3 Vælg Hent, så opretter
GW620 forbindelse til din
e-mail-konto og henter de
nye emails.

Ændring af e-mailindstillinger
Du kan tilpasse e-mailindstillingerne til dine behov.
1 Tryk på E-mail. I menuen
er der en valgmulighed Kontoindstillinger.
2 Vælg E-mail.

Chat-visning
Beskeder (SMS, MMS), der
udveksles med en anden part,
kan vises kronologisk, så du let
kan få overblik over din samtale.
BEMÆRK: Når du sender MMS,
er der ingen leveringsrapport,
men ikonet
vises.

Brug af smiley
Du kan gøre dine beskeder
livligere med smiley.
Når du skriver en ny besked, skal
du trykke på Menu-tasten og
vælge Indsæt smiley.
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Chat
Chat-funktionen kan kun
benyttes, hvis den understøttes
af netværksudbyderen eller
netværk som f.eks. Windows
Live™ og Yahoo!® Messenger
til chatbrugere. Der kræves
et gyldigt bruger-ID og en
adgangskode for at kunne logge
på og udveksle meddelelser
samt for at tjekke online-status.

SNS
Du kan håndtere indstillingerne
for dine sociale netværk (SNS)
på GW620. Du kan få vist
dine venners opdateringer og
opdatere din egen Facebookstatus.
Vælg SNS, og tryk på Tilføj konto.
Tilføj netværk fra Facebook, Bebo
og Twitter.
Hjem
Log på for at se dine vens
statusopdatering. Kommenter
den nye status eller se andre.

Profil
Tryk på tasten Menu for at få
adgang til fem valgmuligheder:
Rediger status, Upload foto,
Gå til Facebook, Opdater og
Detaljerede oplysninger.
Du kan uploade et foto ved at
trykke på Upload foto. Vælg
mellem Kamera eller Galleri, og
tilknyt en kommentar.
Venner
Du kan se alle dine venner i SNS
og få vist deres Profil, Foto og
Væg.
Du kan gå til en vens
netværkswebsted, sende en
besked eller gemme profilen
som kontakt.
Besked
Her vises alle dine SNS-beskeder.
På den første SNS-side kan
du ændre indstillingerne for
opdateringsinterval. Tryk på
tasten Menu, og vælg Opdater
indstilling.
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Moxier Mail
Moxier Mail er en push
mail-klient til Android™, der
anvender Microsoft® Exchange
ActiveSync®-protokol sammen
med Exchange Server 2003 og
2007.
Du får også en praktisk
brugergrænseflade, et sikkert
miljø med understøttelse af SSL
samt HTML-baseret e-mail med
Microsoft® Exchange Server 2007
På startskærmen skal du trykke
på næste for at fortsætte.
Indtast din arbejds-e-mailadresse, dit bruger-ID og en
adgangskode.
BEMÆRK: Hvis dine oplysninger
ikke er korrekte, vil der blive
vist en fejlmeddelelse. prøv
igen ved at indtaste de korrekte
oplysninger. Hvis der vises en
fejlmeddelelse igen, skal du
kontakte serveradministratoren
for at få flere oplysninger.
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y Moxier Mail

Moxier Mail giver nem
adgang til alle Exchangeprotokolfunktioner. Dine
e-mails bliver organiseret på
en ordentlig måde.
Tryk på tasten Menu,
og brug de nødvendige
indstillinger.
Når du opretter en ny
besked, kan du søge efter
og tilføje modtagere
ved hjælp af GAL (Global
Address list) og Exchange/Google-kontaktpersoner.
Gå til Menu, og tilføj Cc/Bcc,
hvis det er nødvendigt.
Tilpas prioritet, eller vedhæft
filer.
Du kan besvare eller
videresende e-mail. Tilpas
Afsendelsesindstillinger
eller Andre indstillinger,
hvis det er nødvendigt.

Hvert program giver
direkte adgang til Moxier
Sync. Under programmets
Indstillinger skal du trykke
på Menu og derefter på
knappen Gå til Moxier Sync
for at blive ført direkte
videre.
y Kontaktpersoner i Moxier
Med Moxierkontaktpersoner kan du
2-vejssynkronisere med
Exchange Server. Tryk på en
kontakt, og hold den nede.
Indstillingen Slet kontakt,
Rediger kontakt, Opkald,
Send SMS, Send e-mail
vises. Hvis du vil tilføje en ny
kontakt, skal du trykke på
tasten Menu og vælge Ny
kontakt.

y Opgaver i Moxier

Listen over Opgaver viser
detaljer som f.eks. datoer,
opgaveprioritet og titel.
Listen skelner også mellem
opgaver, der er i gang,
forsinket (med rødt) og
gennemført.
y Kalender i Moxier
Med kalenderen i Moxier
kan du 2-vejssynkronisere
med Exchange-kalenderen
for Ny, Mapper, Rediger
og Slet. Du kan ændre
tilstanden for visning eller
tilføje en ny hændelse.
Når du accepterer
mødeinvitationen, bliver
mødet automatisk tilføjet
som en hændelse på
Hændelseslisten.
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Moxier Sync
Moxier Sync er et
synkroniseringsværktøj
med valgmuligheder for
synkronisering og indstillinger
for Mail, Kontakter, Kalender
og Opgaver i Moxier.
Tryk på tasten Menu, og
kontroller indstillingerne.
y Synkroniser nu
Synkronisering kontrollerede
kun programmer under
Synkroniseringsvalg.
y Rapport-logfiler
Flyttes til vinduet Opret, der
indeholder fejllogfilerne.
y Juridisk bemærkning
Se juridisk bemærkning.
y Hjælp
Fører dig til ofte stillede
spørgsmål på www.moxier.
com.
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y Om

Viser oplysninger om den
aktuelle mail i Moxier.

Kamera
Lær søgeren at kende
Tilbage - Tryk her for at
vende tilbage til menukortet.
Kameratilstand - Angiver,
om kameraet er i kameraeller videokameratilstand,
og kan også bruges til at
tage fotos.
Galleri - Tryk på dette ikon
for at få vist galleriet.
Indstillinger - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
Se Brug af avancerede indstillinger på side 52 for at få ﬂere
oplysninger.
Makro - Tænd, når du tager nærbilleder.
Blitzstatus - Indstil blitzen til Auto, Altid slukket eller Altid tændt.
Eksponering - Se Justering af eksponering på side 51.
Zoom - Zoom ind eller zoom ud.
Bemærk Du skal isætte et
hukommelseskort først for at kunne tage et billede. Hvis du ikke
isætter et hukommelseskort, vil du ikke kunne gemme det billede, du
har taget. GW620 understøtter op til 32 GB.
TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere
skærmbillede til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af
søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på
skærmen igen.
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Kamera
Sådan tages et hurtigt foto

Når du har taget fotoet

1 Tryk på kameratasten på

Det foto, du har taget, vises på
skærmen.

højre side af telefonen, og
hold den inde.
Hold telefonen vandret,
og peg objektivet mod det
motiv, du vil tage et billede
af.
Tryk optageknappen en
smule ned, hvorefter der
vises en fokusboks i midten
af søgerskærmen.
Anbring telefonen, så du
kan se billedets motiv i
fokuseringsfeltet.
Når fokuseringsfeltet bliver
grønt, har kameraet fokuseret
på motivet.
Tryk på optageknappen, og
hold den nede.

2

3

4

5

6

TIP! Ansigtssporing
Denne funktion registrerer
og fokuserer automatisk på
menneskeansigter, så du får
skarpere billeder.
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Send Tryk for at sende fotoet
som en E-mail, Gmail, Besked,
Min e-mail osv.

BEMÆRK: Der kan forekomme
ekstra betaling, når MMS
downloades under roaming.
Brug som Tryk for at bruge
billedet som baggrundsbillede.
Omdøb Tryk for at redigere
navnet på det valgte billede.
Ændre Tryk for redigere
billedet vha. diverse værktøjer.

Tryk for at vende tilbage til
den forrige menu.
Tryk for at slette billedet.
Tryk for at tage et nyt billede
med det samme. Din aktuelle
billede vil blive gemt.
Tryk for at få vist et galleri
med dine gemte fotos.

Brug af blitzen

Justering af eksponeringen

Standardblitzen er automatisk,
men der er andre muligheder.
1 Vælg
til venstre på
søgeren for at åbne blitzens
undermenu.
2 Der er tre blitz-indstillinger:
Auto - Kameraet vurderer det
lys, der skal bruges for at tage
et godt billede, og bruger
blitzen efter behov.
Til - Kameraet bruger altid
blitzen.
Fra - Kameraet bruger aldrig
blitzen. Dette er nyttigt, hvis
du vil spare på batteriet.
3 Når du trykker på den
funktion, du vil bruge, lukker
blitzmenuen automatisk,
så du øjeblikkeligt kan tage
billedet.
4 Blitzstatusikonet i søgeren
ændrer sig i henhold til den
nye blitztilstand.

Eksponering definerer forskellen
mellem lyse og mørke områder
i et billede. Et billede med lav
kontrast virker tåget, hvorimod
et billede med høj kontrast virker
meget skarpere.
1 Tryk på
.
2 Skub kontrastindikatoren
langs linjen hen imod
for
at få en lavere eksponering,
dvs. et mere uklart billede,
eller hen imod
for at få en
højere eksponering, dvs. et
skarpere billede.

Justering af zoomen
Du kan også zoome ind eller ud.
Tryk på
, og juster zoom.
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Kamera
Sådan tager du en
kontinuerlig optagelse
1 Tryk på

i søgeren for
at åbne alle avancerede
indstillinger, og vælg
Optagetilstand og
Kontinuerlig optagelse.
2 Placer motivet i søgeren, og
tryk på optageknappen, som
når du tager et normalt foto.
3 Kameraet tager billeder i
hurtig rækkefølge.

Brug af avancerede
indstillinger
Tryk på
i søgeren for at åbne
alle avancerede indstillinger.
Du kan ændre
kameraindstillingen ved at
dreje på drejeknappen. Når du
har valgt en indstilling, skal du
trykke på tasten Tilbage.
Billedstørrelse - Rediger
fotoets størrelse for at spare
hukommelse.
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Billedkvalitet - Vælg mellem
Superfin, Fin og Normal. Jo
finere kvalitet desto skarpere
bliver billedet. Filstørrelsen
øges, hvilket betyder, at du
kan gemme færre fotos i
hukommelsen.
Hvidbalance - Vælg mellem
Auto, Elektrisk belysning,
Solrigt, Selvlysende og Skyet.
Optagetilstand - Vælg mellem
den normale kontinuerlige
optagelse, Smukt billede,
Billede med ramme eller
Autopanorama.
Selvudløser - Selvudløseren
giver dig mulighed for at
indstille en forsinkelse,
efter at der er trykket på
optageknappen. Vælg Fra, 3
sekunder, 5 sekunder eller 10
sekunder. Funktionen er ideel,
når du selv vil med på billedet.

ISO - TISO angiver følsomheden
af kameraets lysmåler. Jo højere
ISO, desto mere følsomt vil
kameraet være. Det er nyttig
ved mørkere lysforhold, når du
ikke kan bruge blitzen. Vælg en
af følgende ISO-værdier: Auto,
100, 200 og 400.
Scenetilstand - Vælg mellem
Auto, Stående, Liggende, Sport
og Nat
Farveeffekt - Vælg den
farvetone, der skal bruges til dit
nye foto.

y Sporing - Dit kamera kan
automatisk identificere
ansigter og vælge en anden
firkant, som giver bedre
fokus.
y Smilende billede - Slå Smart
lys Til eller Fra. Tag billeder
automatisk, når en eller flere
personer smiler.
Vis taget billede - Vælg Til for
at kontrollere det billede, du har
taget, med det samme.
Gitterskærm - Vælg mellem
Fra, 2x2 gitter og 3x3 gitter.

Fokus - Vælg mellem Auto og
Manuel.

Lukkerlyd - Vælg en af de fire
lukkerlyde.

Ansigt - Vælg, hvordan
kameraet skal fokusere. Vælg
mellem Ingen, Sporing eller
Smilende billede.

Geo-tagging - Aktiver for
at anvende de tjenester på
din telefon, der er baseret
på position. Tag billeder,
hvor du går, og få billederne
markeret med oplysninger om
lokationen. Hvis du uploader
markerede billeder til en blog,
der understøtter Geo-tagging,
vises billederne på et kort.

y Ingen - Automatisk justering
af fokus for at få et tydeligt
og skarpt billede.
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Kamera
BEMÆRK: Denne funktion er
kun tilgængelig, når GPS er
aktiv.
Skjul ikoner - Vælg,
om ikonerne for
kameraindstillingerne
skal skjules manuelt eller
automatisk.
Nulstil - Nulstil alle kameraets
standardindstillinger.
TIP! Når du afslutter kameraet,
vender alle indstillingerne
tilbage til standard,
undtagen billedstørrelsen
og billedkvaliteten. Alle
de indstillinger, der ikke er
standard, og som du skal
bruge, skal nulstilles, f.eks.
farvetoner og ISO. Kontroller
dem, før du tager det næste
billede.
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Visning af gemte fotos
1 Du kan få adgang
til de gemte fotos i
kameratilstanden. Du skal
bare trykke på , så vises
galleriet på skærmen.

Videokamera
Lær søgeren at kende
Tilbage - Tryk for at vende
tilbage til startskærmen.
Start optagelse

Galleri - Tryk på dette ikon
for at få vist galleriet.

Indstillinger - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
Se Brug af avancerede indstillinger på side 57 for at få ﬂere
oplysninger.
Blitzstatus - Indstil eller sluk for blitzen.
Eksponering - Se Justering af eksponering på side 57.
Zoom - zoom ind eller zoom ud.
TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere
skærmbillede til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af
søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på
skærmen igen.
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Videokamera
Optagelse af en hurtig
video

Når du har optaget en
video

1 Tryk på kameratasten på højre

Der vises et stillbillede på
skærmen, som repræsenterer
din video.

2
3
4

5

6

7
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side af telefonen, og hold
den inde.
Skift derefter til
.
Videokameraets søger vises
på skærmen.
Hold telefonen vandret, og
ret linsen hen mod videoens
motiv.
Tryk en enkelt gang på
optageknappen for at
påbegynde optagelsen.
REC vises nederst i søgeren
med en timer, der angiver
videoens længde.
Tryk på
på skærmen for at
afbryde optagelsen.
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Send Tryk for at sende
fotoet som en E-mail, gmail,
Meddelelse, Min e-mail,
YouTube osv.

BEMÆRK: Der kan forekomme
ekstra betaling, når MMS
downloades under roaming.
Afspil Tryk for at afspille

videoen.
Omdøb Tryk for at redigere
navnet på det valgte billede.
Ændre Tryk for at bruge
billedet som baggrundsbillede.

Tryk for at vende tilbage til
den forrige menu.
Tryk for at slette den video,
du lige har lavet, og bekræft
ved at trykke på Ja. Søgeren
vises igen.
Tryk for at optage en ny
video med det samme. Den
aktuelle video gemmes.
Tryk for at se et galleri over
gemte videoer og billeder.

Justering af eksponeringen
Eksponering definerer forskellen
mellem lyse og mørke områder
i et billede. Et billede med lav
kontrast virker tåget, hvorimod
et billede med høj kontrast
virker meget skarpere.

1 Tryk på
.
2 Skub eksponeringsindikatoren
langs linjen mod
for at få
en lavere eksponering og et
mere uklart billede eller mod
for at få en højere kontrast
og et skarpere billede.

Brug af avancerede
indstillinger
I søgeren skal du trykke på
Indstillinger for at åbne alle de
avancerede indstillinger.
Du kan ændre
videokameraindstillingen ved at
dreje på drejeknappen. Når du
har valgt indstillingen, skal du
trykke på knappen Udført.
Størrelse - Du kan ændre
størrelsen af videoen for at
spare hukommelse.
Scene - Vælg mellem Normal
eller Nat.
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Videokamera
Farveeffekt - Vælg den
farvetone, der skal bruges til din
nye visning.
Hvidbalance - Hvidbalancen
sikrer, at det hvide i videoer ser
realistisk ud. Med henblik på at
sikre, at kameraet kan justere
hvidbalancen korrekt, skal du
muligvis angive lysforholdene.
Vælg mellem Auto, Elektrisk
belysning, Solrigt, Selvlysende
eller Skyet.
Varighed - Indstil en
længdegrænse for din video.
Vælg mellem Normal og MMS
for at begrænse størrelsen, så
videoen kan sendes som en
MMS.
TIP! Hvis du vælger MMSvarighed, skal du prøve at
vælge en lavere billedkvalitet
for at give dig mulighed for at
optage en længere video.
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Stemme - Vælg Lydløs for at
optage en video uden lyd.
Skjul ikoner - Vælg, om
ikonerne på kameramenuen
skal skjules automatisk eller
manuelt.
Nulstil - Nulstil alle
videokameraets indstillinger.

Visning af gemte videoer
1 Tryk på i søgeren.
2 Galleriet vises på skærmen.
3 Tryk en gang på
videostillbilledet for at flytte
det frem forrest i galleriet.
Afspilningen påbegyndes
automatisk.

Dine fotos og videoer
Visning af dine fotos og
videoer

Indstilling af et foto om
baggrund

1 Tryk på

1 Tryk på det foto, du vil bruge

på kameraets
skærm til visning.
2 Galleriet vises på skærmen.
3 Tryk på videoen eller fotoet
for at åbne det helt.
TIP! Knips mod venstre
eller højre for at se andre
fotoer eller videoer.

som baggrund, for at åbne
det.
2 Tryk på skærmen for at åbne
valgmenuen.
3 Tryk på Brug som , og tryk
på Vælg baggrundsbillede.
4 Skærmen skifter til
portrættilstand.

Brug af zoom ved visning af Redigering af fotos
en video eller et foto
Du kan gøre masser af
Når du ser fotos eller videoer,
kan du zoome ind og ud med
.

Justering af lydstyrken ved
visning af en video
Hvis du vil justere lydstyrken for
en video, mens den afspilles,
skal du bruge lydstyrketasterne
på siden af telefonen.

spændende ting ved dine fotos
for at ændre dem, tilføje noget
til dem eller live lidt op på dem.
1 Åbn den fotomenu, du vil
redigere, og tryk på Menutasten.
2 Tryk på Rediger for at ændre
dit foto.
Roter & flip - Roter eller
vend dit billede for sjov eller
for at få en bedre visning.

59

Dine fotos og videoer
Beskær - Beskær dit foto.
Vælg et firkantet eller rundt
beskæringsområde, og træk
fingeren hen ad skærmen for
at vælge området.

Stempel - Dekorer
dine fotos med stempler.
Vælg mellem de forskellige
stempler, og tryk på dit foto,
for at vælge det sted, hvor de
skal placeres.

Justering - På den måde
kan du justere et billede vha.
automatisk farve, lysstyrke
m.v. .

Juster størrelse - Juster
fotostørrelsen.
Gem de ændringer, du
har foretaget i fotoet.

Effekt - Tryk for at
anvende effektindstillinger i
et foto.
Ramme - Du kan tilføje
rammer på fotoet.

Slet de ændringer, du har
foretaget i fotoet.

Roter dit foto

Tekst - Tilføjelse af tekst
på et billede.

1

Vælg at rotere 90 grader
mod uret

Clipart - Du kan tilføje
clipart på billedet.

2

Vælg at rotere 90 grader
med uret

Tegneblok - Tegn noget
på fotoet i fri hånd. Vælg
tykkelsen på stregen ud fra
de fire muligheder samt den
farve, du vil anvende.

3
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4

Vælg at vende vertikalt
Vælg for at vende
horisontalt.

Tilføjelse af tekst til et foto

Beskæring af et foto

1 Fra redigeringsskærmbilledet

1 Fra redigeringsskærmbilledet

skal du trykke på
.
2 Vælg talens farve, og vælg en
af talebobleformerne.
3 Indtast teksten ved hjælp af
tastaturet, og tryk på Udført.
4 Flyt rundt på teksten ved at
trykke på den og trække den
til det ønskede sted.

Tilføjelse af en effekt til et
foto

skal du trykke på

.

2 Vælg den form, du vil bruge
til at beskære billedet.

3 Træk boksen henover det
område, du vil beskære.
Den valgte del flyttes ved at
trække.
4 Når du er tilfreds med dit valg,
skal du trykke på Udført.

Justering af dit foto

1 Fra redigeringsskærmbilledet

1 Fra redigeringsskærmbilledet

skal du trykke på
.
2 Du kan anvende enhver af
de forskellige indstillinger
til fotoet
3 Hvis du vil fortryde en effekt,
skal du bare trykke på
.

skal du trykke på
.
Brug justeringsværktøjslinjen,
og juster dine fotos, som du vil.
1
Vælg for at
anvende automatiske
justeringsindstillinger.
2
Vælg for at sammenligne
før og efter justering.
3
Juster fotoets lysstyrke
og kontrast.
4
Vælg for at justere
fremhævninger og skygger.
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Dine fotos og videoer
5

Balancer farven i dit
billede.
Vælg for at justere
6
farvemætning.
Juster fotoets skarphed.
7
8
Fjern støj.

Tilføj ramme

Brug af tegneblok
1 Tryk på

fra
redigeringsskærmen.
for at vælge en
2 Tryk på
form.
3 Indstil også farve og tykkelse.
4 Du kan slette den tegning,
.
du har tilføjet, vha.

1 I redigeringsskærmbilledet
skal du trykke på
.
eller
for at
vælge en ramme.
for at kontrollere
3 Tryk på
hele rammen.

2 Tryk på

Tilføj clipart
1 Tryk på

fra
redigeringsskærmen.
2 Tryk på
, og vælg clipart.
3 Juster størrelsen af clipart.
4 Du kan rotere clipart ved at
bruge
,
.

62

LG GW620 | Brugermanual

Tilføj et stempel
1 Tryk på

fra
redigeringsskærmen.
2 Tryk på
for at se, hvilke
stempler der er tilgængelige.
3 Tryk på skærmen på det sted,
hvor du vil tilføje et stempel
på fotoet.
4 Du kan justere farven vha.
.

Justering af størrelse

Vælg et overgangsformat

1 Tryk på

1 Select a transition style, and

fra
redigeringsskærmen.
2 Rul på bjælken for at justere
fotoets størrelse.

Redigering af videoer
Funktionerne til videoredigering
er tilgængelige for MPEG4typer.

Beskæring af længden af
videoen
.
1 Vælg Ændre og vælg
2 Tryk på , og marker de nye

touch

to preview.
, og træk bjælken
for at justere varigheden.
3 Tryk på Udført for at
gemme overgangen. Tryk
på Anvend kun for at vælge
den aktuelt valgte overgang.
Vælg Anvend på alle for at
anvende den aktuelt valgte
overgang på alle videofiler
på storyboardet.

2 Tryk på

start- og slutpunkter ved at
trykke på
igen.
3 Tryk på Udført, eller tryk
alternativt på
for at
vende tilbage til galleriet og
kassere ændringerne.
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Dine fotos og videoer
Tilføjelse af en undertekst
1 Åbn den video, du vil
redigere.

2 Vælg Ændre , og vælg

3

4

5

6

7
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for at indtaste undertekster på
videoen.
Tryk på , og afbryd
afspilningen for at
angive startpunktet for
tekstvisningen.
Tryk på Start, og vælg
skrifttyper. Indtast teksten
ved hjælp af tastaturet, og
vælg Udført.
Tryk på det område på
skærmen, hvor teksten skal
vises, og tryk på Udført.
Tryk på Gem. Erstat den
eksisterende fil, eller gem
den som en ny fil.
Gentag disse trin for at tilføje
mere tekst.
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Tilføjelse af
redigeringseffekt
1 Åbn den video, du vil
redigere.

2 Vælg Ændre and select
.

3 Vælg en effekt, du vil tilføje
til fotoet.

Fasthold et billede
Du kan optage et billede fra
videoen.
1 Åbn den video, du vil
redigere.
2 Vælg Ændre og vælg
.
3 Afspil videoen, og tryk på
for optage den scene,
du ønsker, mens videoen
afspilles.
4 Billedet gemmes på
telefonen som en stillbilledfil.

Tilføjelse af en
synkronisering til en video
1 Åbn den video, du vil
redigere.
.
2 Vælg Ændre og vælg
3 Tryk på
Mappen Mine

4
5

6
7

8

lyde åbnes. Vælg det nummer,
du vil føje til din video.
Det oprindelige soundtrack
til videoen slettes.
Hvis lyden er kortere
end videoen, skal
du vælge mellem
afspilningsindstillingen Én
gang eller Gentag.
Erstat den eksisterende fil,
eller gem den som en ny fil.
Eller du kan optage en
ny fil og indsætte livesynkronisering ved at trykke
.
på
Tryk på Udført for at
gemme den nuværende
synkronisering.
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Multimedie
Du kan gemme multimediefiler
på et hukommelseskort, så du
har nem adgang til alle dine
billed- og videofiler.
Hvis du vil åbne
multimediemenuen, skal
og vælge
du trykke på
Galleri på fanen Multimedie.
Du kan åbne en liste med
katalogbjælker, der lagrer alle
dine multimedier.
Bemærk Sørg for at
installere et hukommelseskort
på telefonen for at kunne
gemme fotos og få adgang
til alle din billeder. Uden et
hukommelseskort kan telefonen
ikke vise fotos eller video.
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Der er fem katalogbjælker som
vist nedenfor.
: Vis alle dine billeder
Alle
og videoer.
: Hvis du trykker
Favoritter
i lang tid på et foto eller en
video, vises skærmbilledet
med indstillinger. Vælg Favorit
for det foto, du vil gemme
som foretrukket. I Favoritter
vises dine foretrukne fotos og
videoer.
Video
: Vis alle dine
videoer
Tagging
: Som i Favoritter
kan du tagge fotos, og derefter
vises dine taggede fotos og
videoer i denne bjælke.
Mennesker
: Hvis
du vælger Indstilling Ansigtssporing på kameraet og
tager et foto, placeres fotoet i
bjælken Mennesker. Du kan give
et nyt kaldenavn til personen på
fotoet. Eller oprette forbindelse
fra Kontakter for at matche
fotoet med kontakten.

Tidslinjevisning

Afsendelse af en video

GW620 Gallery giver en
tidslinjevisning af dine fotos og
videoer. Fra skærmens venstre
side vises de datoer, hvor
billederne er taget, fra ældre
til nyere. Hvis du vælger en
bestemt dato, grupperes alle de
fotos, du har taget den dag, på
en hvid baggrund.

1 Hvis du vil sende en video,
skal du blot trykke i lang tid
på den video, du ønsker.
2 Vælg Del. Vælg mellem E-mail
eller Beskeder.
Hvis du vælger Besked eller
E-mail, vedhæftes din video
til en besked, og du kan
skrive og sende beskeden
som normalt.

Indstillingsmenuer for Mine
billeder
Brug af et billede
Vælg et foto og tryk i lang
tid for at kontrollere, hvilke
indstillinger der er tilgængelige.

Afsendelse af et foto
1 Hvis du vil sende et foto, skal
du blot trykke i lang tid på
det foto, du ønsker.
2 Vælg Del. Vælg mellem E-mail
eller Beskeder.
3 Hvis du vælger Besked eller
E-mail, vedhæftes din video
til en besked, og du kan
skrive og sende beskeden
som normalt.

Du kan vælge billeder, der skal
bruges som baggrunde eller
endda til identifikation af en
person, der ringer.
1 Tryk på et foto i lang tid, og
vælg Angiv som.
2 Vælg mellem
Baggrundsbillede og Billed-ID.
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Multimedie
Oprettelse af et diasshow

Medieafspiller

Hvis du vil have vist alle de
billeder, du har liggende på
telefonen, kan du oprette et
diasshow, så du ikke behøver
åbne og lukke hvert enkelt
billede.
1 Tryk på et foto i lang tid, og
vælg Diasshow.

Mappen Medieafspiller viser
en liste over videoer, du har
downloadet eller optaget på
telefonen.
Visning af en video
1 Vælg Medieafspiller på
fanen Multimedie.
2 Vælg en video, du vil afspille.

Kontrol af et foto
Du kan kontrollere
oplysningerne vedr. et
foto, f.eks. navn, dato, tone,
opløsning, størrelse, type og
tag.
1 Tryk på et foto i lang tid, og
vælg Oplysninger.
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TIP! GW620 understøtter
afspilning af videoformatet
DivX for at sikre større
tilgængelighed.

Tryk på tasten Menu, og
vælg Musik. Du kan afspille
sange, kategorisere sange
efter Album og Kunstner eller
oprette en Afspilningsliste.

Indstilling af en ringetone
Der er tre valgmuligheder.
1 Vælg en musikfil
fra musiklisten eller
medieafspilleren, vælg Brug
som, og angiv som ringetone
i pop-op-indstillingerne.
2 Optag et stemmenotat ved
hjælp af diktafonen, og angiv
det som ringetone.
3 Vælg fra Indstillinger - Lyd og
visning - Telefonringetone.

Videoeditor

at håndtere de tilføjede
mediefiler. Hvis der ikke
er tilføjet en mediefil, er
knappen deaktiveret.
4
Vis - Vis den videofil, du
har oprettet.
Gem - Gem den videofil,
5
du har oprettet.
6
Tilføj tekst - Vælg at
tilføje en tekstramme til
storyboardet.
Du skal først trykke på
for
at redigere videoen.

1 Tryk på

, og vælg derefter
Videoeditor.

Storyboard
1

Angiv BGM - Vælg at
tilføje musik til storyboardet
eller at ændre lyden.
2
Importer filer - Vælg
at tilføje mediefiler til
storyboardet. Du kan tilføje
op til 32 mediefiler.
3
Klipstyring - Vælg

- Tryk for at markere alle
filerne. Maksimum er 32 filer.
- Tryk for at afmarkere alle
filerne
25/32 - Viser det valgte
filnummer
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Multimedie
- Tryk for at gå til næste trin.

Musikfilm
1 Du kan bladre til høje og
til venstre for at se de
forskellige formater. Du kan
kun vælge fotos til Musikfilm.
- Gå tilbage til
skærmbilledet Videoeditor.
- Vis et formatnavn og
beskrivelsen af det.
- Vis en stil.
- Tryk for at vælge Vælg
fotos.
2 Når du har valgt fotos, skal
du trykke på
og fortsætte
til det næste trin.
- Tryk for at skifte til
tilfældig tilstand.
- Tryk for at skifte til
oprindelig tilstand.
- Tryk for at skifte til
visningstilstand.
for at vælge alle
3 Tryk på
fotos, og tryk på .
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4 Vælg musikken, og angiv den
som baggrundsmusik.

5 Tilføj en filmtitel ved hjælp af
tastaturet, og gem den.
for at afspille hele
videofilen.
for at gemme
7 Tryk på
den videofil, du har optaget.

6 Tryk på

Auto. klip
Der er tre typer
formatskabeloner, Portræt,
Landskab og Bevægelsesobjekt.
, og vælg en
1 Tryk på
video. Gå til det næste trin.
2 Tryk på
for at få vist
videofilen.
for at gemme
3 Tryk på
filen.

Sådan spiller du et spil
1 GW620 leveres med nogle
standardspil. Du kan
downloade spil fra Marked.
2 Tryk på knappen Kør for at
starte et spil eller et program.
BEMÆRK: Der vil muligvis
blive opkrævet ekstra betaling
ved brug af denne tjeneste,
hvis du downloader spil eller
programmer, der er pålagt
gebyrer.
BEMÆRK: Installation af Javaspil og programmer er kun
mulig via internettet.

Overførsel af filer ved hjælp
af USB-lagerenhed
Sådan overfører du en fil ved
hjælp af Lagring af USB-medier:
1 Tilslut GW620 til en pc ved
hjælp af et USB-kabel.
2 Vælg Indstillinger - Lager på
SD-kort og telefon - aktiver
Kun lagerenhed
3 Træk USB-ikonet fra
statuslinjen.

4 Vælg USB tilsluttet og
Installer.

5 Du kan kontrollere
lagerenhedens indhold fra
pc’en og overføre filer.
BEMÆRK: Du skal først
installere SD-kortet. Uden SDkortet kan du ikke bruge USBlagerenheder.

Musik
LG GW620 har en indbygget
musikafspiller, der giver dig
mulighed for at afspille alle dine
yndlingsnumre. Tryk på
for
at få adgang til musikafspilleren.
Her har du adgang til en række
mapper:
Kunstnere - Gennemse din
musiksamling efter kunstner.
Album - Gennemse
musiksamlingen efter album.
Sange - Indeholder alle de
sange, du har på telefonen.
Afspilningslister - Indeholder
de afspilningslister, du har
oprettet.
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Multimedie
Afspilning af en sang
1 Vælg Musik på fanen
Multimedie.

2 Tryk på Sange.
3 Vælg den sang, du vil spille.
4 Tryk på
for at holde en
pause i sangen.
for at springe til
den næste sang.
6 Tryk på
for at gå tilbage
til sangens første del. Tryk på
for at gå tilbage til den
forrige sang.
Hvis du vil ændre lydstyrken,
mens du lytter til musik, skal
du trykke på op/ned-tasten for
lydstyrke på telefonens venstre
side.

5 Tryk på

Tryk længe på en sang på listen.
Derefter vises mulighederne
Afspil, Føj til afspilningsliste,
Brug som telefonringetone, Slet
og Søg.
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BEMÆRK: Musikfiler kan
være copyrightbeskyttet iht.
internationale traktater og
national copyrightlovgivning.
Det kan derfor være nødvendigt
at indhente tilladelse eller licens
til at reproducere eller kopiere
musik. I nogle lande forbyder
lovgivningen privatpersoner
at kopiere copyrightbeskyttet
materiale. Før du downlader
eller kopierer filen, skal du
kontrollere, om lovene i dit
område tillader brug af denne
type materiale.

Brug af radioen
LG GW620 har en indbygget
FM-radio-funktion, så du kan
stille ind på dine foretrukne
stationer og lytte til dem, mens
du er på farten
BEMÆRK: Du skal tilslutte
hovedtelefonerne for at
lytte til radioen. Slut dem til
hovedtelefonbøsningen.

Sådan indstiller du
automatisk stationer
1 Vælg FM-radio.
2 Tryk på tasten Menu.
3 Tryk på Automatisk
scanning og derefter på
Ja. De fundne stationer
knyttes til et kanalnummer
i telefonen ved at vælge
Angiv, Spr. o. og Stop.
BEMÆRK: Du kan også
stille ind på en station vha.
drejeknappen, som vises ved
siden af radiofrekvensen.

TIP! Du kan forbedre
radiomodtagelsen
ved at forlænge
hovedtelefonledningen, der
fungerer som radioantenne.
Advarsel! Hvis du slutter
et headset, der ikke er lavet
specielt til telefonen, kan
radiomodtagelsen blive
forstyrret.

Nulstilling af kanaler
1 Vælg FM-radio.
2 Vælg Automatisk scanning
for at nulstille den aktuelle
kanal, eller vælg Nulstil alle
kanaler for at nulstille alle
kanalerne. Hvis du nulstiller
alle kanalerne, vil hver kanal
vende tilbage til frekvensen
87,5 MHz.
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Google-programme
1 Opret først en Google-konto.

Marked

Indtast dit brugernavn og din
adgangskode.
2 Efter logon synkroniseres
kontakter, e-mail og kalender
under din Google-konto
automatisk med GW620.

Du kan downloade nyttige
programmer og spil fra Marked.
Hvis du installerer programmer
og spil fra Marked, vises de i
GW620-menuen. Du kan sende
kommentarer om et program
eller give det et flag, hvis du
finder ud af, at det ikke er
kompatibelt med GW620.
1 Vælg en kategori for at
browse i indholdet.
2 Vælg et program, som du
gerne vil installere.
BEMÆRK: Når du vil
færdiggøre spillet, skal du
bruge tasten Hjem eller tasten
Tilbage. Du vender tilbage til
standbyskærmen. Eller brug
menutasten fra spillet.

Google Maps
Du kan se din aktuelle
position og trafiksituation og
modtage rutevejledning til din
destination. GW620 behøver
forbindelse til Wi-Fi eller 3G/
GPRS.
BEMÆRK: Google Maps dækker
ikke alle byer og alle lande.
BEMÆRK: Under en
gadevisning af en position skal
du trykke på MENU og derefter
trykke på Kompastilstand for at
aktivere kompastilstand.
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Gmail
Gmail konfigureres første
gang, du konfigurerer din
telefon. Afhængigt af dine
synkroniseringsindstillinger
bliver Gmail på din telefon
automatisk synkroniseret med
din Gmail-konto på internettet.
Samtalelisten i indbakken er
standardvisningen for Gmail.
Tryk på tasten Menu, og tryk
på Opdater for at sende eller
modtage nye e-mails og for at
synkronisere dine e-mails med
din Gmail-konto på internettet.

Tilføjelse af en begivenhed
til kalenderen
1 Vælg Kalender.
2 Du skal først oprette en

3
4
5

Google Talk
Google Talk er Googles
chatprogram. Det giver dig
mulighed for at kommunikere
med andre brugere af Google
Talk.

6
7

Google-konto for at kunne
bruge Kalender.
Vælg den dato, du vil føje en
hændelse til.
Tryk på tasten Menu, og tryk
på Ny begivenhed.
Tryk på Hvad, og indtast
begivenhedens navn. Marker
datoen, og indtast det
klokkeslæt, hvor hændelsen
skal begynde. Du kan
indtaste tidspunkt og datoen
for begivenhedens afslutning
i de nederste to dato- og
tidspunktbokse.
Du kan også trykke på Hvor
og angive placeringen.
Hvis du gerne vil tilføje en
bemærking til begivenheden,
skal du trykke på Beskrivelse
og indtaste oplysningerne.
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Google-programmer
8 Hvis alarmen skal gentages,
skal du vælge Gentagelse og
indstille påmindelser, hvis
det er nødvendigt.
9 Tryk på Gem for at gemme
begivenheden i kalenderen.
En farvet firkant i kalenderen
markerer de dage, hvor der
er gemt begivenheder, og
der afspilles en alarm ved en
begivenheds starttidspunkt,
så du nemmere kan holde
styr på dine opgaver.

Ændring af
standardkalendervisning
1 Vælg Kalender på Googlefanen. Tryk på tasten Menu.

2 Tryk for at vælge
kalendervisning for en dag,
en uge eller en måned.
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Værktøjer
Indstilling af alarm
1 Vælg Vækkeur.
2 Hvis du vil tilføje en ny alarm,

3

4

5
6

skal du trykke på Tilføj
alarm. Der findes nogle
forudindstillede alarmer, som
du kan aktivere.
Tryk på Aktiver, og indstil det
tidspunkt, hvor alarmen skal
afspilles. Når du har angivet
tidspunktet, giver GW620 dig
besked om, hvor meget tid
der er tilbage, før alarmen
går i gang.
Vælg en ringetone, og aktiver
Vibrator, hvis du vil. Indstil
gentagelse. Ikonerne angiver
den valgte ugedag.
Du kan navngive alarmen
ved at vælge Etiket.
Når alarmen starter, kan du
vælge snooze og slumre
videre i 10 minutter eller
afvise den.

7 Tryk på

og vend
tilbage til det første
alarmskærmbillede.
8 Tryk og hold nede på uret
på skærmen, så får du vist
forskellige typer ure. Du kan
vælge et af dem
9 Du kan slette alle alarmer.

Brug af lommeregneren
1 Vælg Lommeregner på
fanen Værktøjer.

2 Tryk på nummertasterne for
at indtaste tal.

3 Ved enkle beregninger kan
du bruge (+, –, x eller ÷)
efterfulgt af =.
4 Ved mere komplekse
beregninger kan du trykke
på tasten Menu og Avanceret
panel og vælge mellem sin,
cos, tan, log osv.
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Værktøjer
Quickoffice

Diktafon

Du kan administrere og se
dokumentfiler. De tilgængelige
filer er pdf, doc, txt, xls og zip.
1 Vælg hukommelseskort.
Filerne og mapperne vises.
2 Hvis du vælger Seneste
dokumenter, vises filer, som
du har set for nylig.
3 Tryk og hold nede på en
hvilken som helst fil. Så vises
Omdøb, Egenskaber og Slet
valg.
4 Vælg en fil, og tryk på
Menu-tasten for at åbne
valgmulighederne Åbn,
Registrer, Opdater,
Egenskaber og Om.
Afhængigt af filtype er der
flere valgmuligheder.
pdf : Gå til side, Tilpas side,
Tilpas bredde
doc/txt : Søg
xls : Regneark - Vælg mellem
Resumevisning og Fuld
visning.

Brug diktafonen til at optage
stemmenotater eller andre lyde.

78

LG GW620 | Brugermanual

Optagelse af en lyd eller
stemme
1 Tryk på Stemmeoptager.
2 Tryk på Optag.
3 Tryk på
for at starte
optagelsen.

4 Tryk på

for at afslutte
optagelsen.
5 Tryk på Brug som
for at anvende som
telefonringetone.

Afsendelse af
stemmeoptagelsen
1 Når du har fuldført
optagelsen, kan du sende
lydklippet ved at trykke på
Del.
2 Optagelsen tilføjes til
meddelelsen, og du kan
skrive og sende den som
normalt.

Internettet
Browser
Browser giver dig adgang til
en hurtig verden i farver med
spil, musik, nyheder, sport,
underholdning og meget mere,
direkte til din mobiltelefon.
Uanset hvor du befinder dig, og
hvad du går op i.

Adgang til internettet
1 Vælg Browser på fanen
Kommunikation.

2 Du overføres til Orangewebstedet.
BEMÆRK: Der er omkostninger
forbundet med tilslutning til
denne tjeneste og download
af indhold. Kontroller
dataafgifterne hos din
netværksudbyder.

Brug af
internetværktøjslinjen
Tryk på
for at åbne widget.
1 Tryk på
for at opdatere
websiden.
for at gå en side
2 Tryk på
frem.
for at gå en side
3 Tryk på
tilbage.
for at tilføje/vise
4 Tryk på
bogmærke, vise historik og
vise mest besøgte websted.
for at åbne
5 Tryk på
endnu et websted i et nyt
vindue.
for at ændre
6 Tryk på
browserindstillinger.

79

Internettet
Brug af indstillinger
Tryk på tasten Menu for at
kontrollere indstillingerne
Start - Indtast en
webadresse, og gå til den
pågældende side
Afslut - Luk browseren.
Find side - Marker alle de
bogstaver, du indtaster
Vælg tekst - Tryk på og
marker de sætninger, du vil
kopiere. Du kan indsætte dem i
alle indtastningsfelter.
Downloads - Vis
downloadhistorik
Mere
y Bogmærker - Tilføj/vis
bogmærke, vis historik og
vis mest besøgte websted.
y Vinduesoversigt - Få vist
alle dine åbne vinduer.
y Sideinfo - Vis
sideoplysninger.
y Del side - Send side via Email eller Beskeder.
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y Indstilling - Angiv
indstillinger for sideindhold.

Tilføjelse og åbning af
bogmærker
Hvis du vil have nem og hurtig
adgang til dine foretrukne
websteder, kan du tilføje
bogmærker og gemme
websider.
1 Vælg Browser på fanen
Kommunikation.
2 Vælg menu, Mere og
Bogmærker. Eller tryk på
.
En liste over dine bogmærker
vises på skærmen.
3 Vælg Tilføj bogmærker, og
indtast et navn til bogmærket
efterfulgt af URL’en.
4 Tryk på knappen Udført.
Bogmærket vises nu på listen
over bogmærker.

5 Du kan få adgang til
bogmærket ved blot at
trykke på det og derefter
trykke på Tilslut. Du bliver
tilsluttet til bogmærket.

Ændring af webbrowserens
indstillinger
Vælg menu, Mere og
Bogmærker. Eller tryk på
.
Du kan ændre sidelayout (eks.:
tekststørrelse, tekstkodning),
ændre indstillinger for
hjemmeside, kontrolcache og cookies samt
sikkerhedsindstillinger og ETCindstillinger.
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Indstillinger
Tryk på tasten Menu, og vælg
indstillinger. Eller tryk på
fra Menu.

Trådløse kontrollere
Herfra kan du administrere WiFi og Bluetooth. Du kan også
vælge flytilstand og mobile
netværk.
Wi-Fi – Tænd for Wi-Fi
Wi-Fi-indstillinger - Angiv
Netværksmeddelelse, eller tilføj
Wi-Fi-netværk.
Bluetooth – Slå Bluetooth til.
Bluetooth-indstillinger - Angiv
enhedsnavn og synlighed, Scan
efter andre enheder.
Mobile netværk – Angiv
indstillinger for roaming,
netværk og APNs.
Flytilstand – Når Flytilstand
er angivet, deaktiveres alle
trådløse forbindelser.
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BEMÆRK: “Politik for Wi-Fistandby” er ikke inkluderet.
Når skærmlåsen aktiveres på
telefonen, bliver Wi-Fi slået fra.
Når skærmen tændes, aktiveres
det også automatisk. Det er for
at reducere energiforbruget.
Hvis nogle programmer
modtager data via Wi-Fi, bliver
Wi-Fi ikke slået fra, heller ikke når
telefonens skærm låses.

Opkaldsindstillinger
Konfigurer telefonsvarer og
angiv andre opkaldsindstillinger.
Se Opkald.

Lyd og visning
Stilletilstand – Alle lyde
undtagen medier og alarmer.
Lydindstillinger
Stilletilstand – Aktiver denne
tilstand for at slukke for alle lyde
undtagen medier og alarmer.
Ringelydstyrke - Indstil
lydstyrke for indgående opkald
og beskeder.
Medielydstyrke - Indstil
lydstyrke for musik og videoer.
Ringetone for telefon - Angiv
standardringetone.
Telefonvibration – Angiv
vibration ved indgående opkald.
Beskedtone – Angiv
standardbeskedtone for
beskeder.
Hørbare tryktoner – Aktiver lyd
ved brug af opkaldstastaturet.

Hørbart valg – Aktiver lyd,
når der foretages et valg på
skærmen.
Vibration feedback – Angiv
brug af vibrations-feedback.
Meddelelser for SD-kort
- Deaktiver meddelelseslyde for
SD-kort.
Skærmindstillinger
Retning – Angiv automatisk
retningsskift, når du drejer
telefonen.
Animation - Angiv visning af
animation, når du åbner eller
lukker vinduer.
Lyssensortilstand - Tryk for at
aktivere lyssensortilstand
Lysstyrke - Juster lysstyrken,
når du har deaktiveret
lyssensortilstanden.
Timeout for skærm - Angiv
tidsrummet for timeout for
skærm.
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Indstillinger
Datasynkronisering

SIM-kortlås

Vælg, hvilke programmer der
skal synkroniseres.

Konfigurer SIM-kortlås, eller skift
SIM PIN-kode

Sikkerhed og position

Synlige adgangskoder

Mine positionskilder
Brug trådløse netværk
– Se positioner, der anvender
trådløse netværk.
Aktiver GPS-satellitter
– Standardindstilling med
nøjagtighed på gadeniveau ved
navigation.

Viser dig adgangskoden, mens
du indtaster

Oplåsningsmønster til skærm
Indstil et oplåsningsmønster for
at sikre telefonen
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Programmer
Du kan administrere
programmer og oprette genveje
til hurtig start.
Ukendte kilder
– Standardindstilling for
installation af programmer, der
ikke kommer fra Marked.
Hurtig start – Angiv
tastaturgenveje for at åbne
programmer. Kontroller
standard hurtig start, og angiv
en anden hurtig start.

Administrere programmer
- Administrer og afinstaller
installerede programmer.
Udvikling – Angiv indstillinger
for programudvikling som f.eks.
USB-fejlfinding, Forbliv vågen
og Tillad eksempelpositioner.

Lager på SD-kort og telefon
USB-forbindelsestilstand
– Kun lagerenhed
SD-kort – Kontroller samlet
plads og ledig plads. Tryk
også på Afinstaller SD-kortet
af hensyn til sikker fjernelse
Formater SD-kortet, hvis det er
nødvendigt.
Internt lager på telefon
– Kontroller ledig plads. Vælg
Fabriksnulstilling af data,
hvis du vil slette alle data fra
telefonen.

Dato & Tid
Angiv dato, tid, tidszone og
formater.

Sted og tekst
Angiv indstillinger for
sted, sprog og område,
tekstindtastning og automatisk
korrektur.

Om telefonen
Vis juridiske oplysninger
samt telefonens status og
softwareversion

Registrering af DivX VOD
Opret en DivX VODregistreringskode.
Gå ind på <http://vod.divx.
com/> for at tilmelde dig og få
teknisk support.
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Wi-Fi
Trådløs styring giver dig
mulighed for at håndtere
internetforbindelser via Wi-Fi
(trådløst LAN) på enheden.
Det gør telefonen i stand
til at oprette forbindelse til
lokale trådløse netværk eller
til at få trådløs adgang til
internettet. Wi-Fi er hurtigere
og har en større rækkevidde
end den trådløse Bluetoothteknologi og kan anvendes til
hurtig afsendelse af e-mail og
internetgennemsyn.
BEMÆRK: GW620 understøtter
sikkerhedstyperne WEP og
WPA-PSK/2. Hvis din WiFi-tjenesteudbyder eller
netværksadministrator
indstiller kryptering for
netværkssikkerhed, skal du
indtaste nøglen i pop-upvinduet. Hvis kryptering ikke er
indstillet, vises dette pop-upvindue ikke. Du kan få koden
hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder
eller netværksadministrator.
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1. Sådan opsættes Wi-Fi
1 Tryk på Wi-Fi fra fanen
Indstillinger, og aktiver Wi-Fi
2 Søgning efter adgangspunkt
(AP)
– Søger efter, hvilket AP der
kan oprettes forbindelse
til.
3 AP-tilslut
– Opretter forbindelse til
det ønskede AP fra APsøgelisten.
– Hvis AP er af
sikkerhedstypen WEP
eller WPA-PSK/2, skal
sikkerhedsnøglen
indtastes.

2. Understøttelse af Wi-Finetværksprofil
1 Wi-Fi-profilunderstøttelse
(sådan opretter du
forbindelse til et hyppigt
benyttet AP eller skjult AP)
1) Hvis AP ikke vises på
søgelisten, kan du oprette
forbindelse til det ved at
gemme det som en profil.
2) Lagring af det ofte
benyttede AP som en
profil gør det nemmere at
indtaste sikkerhedsnøglen,
når der oprettes
forbindelse til et AP
med den pågældende
sikkerhedstype.
3) Hvis AP’et ikke
understøtter DHCP, kan
du oprette forbindelse
til AP’et ved brug af en
statisk IP-adresse.

2 Beskrivelse af hvert felt i WiFi-profilen.
1) Netværksnavn: SSID (id)
2) Sikkerhedstype:
understøttelse af WEP,
WPA-PSK/2.
3) Sikkerhedsnøgle: gemmer
sikkerhedsnøglen.
4) IP/DNS-indstilling: Denne
funktion lader dig angive
indstillingen Automatisk
eller Statisk, afhængigt
af, om AP’et understøtter
DHCP.
For Statisk skal du indtaste
feltværdien for den IPadresse og DNS-server,
der skal bruges sammen
med den statiske IPadresse i forbindelse til
tilslutningen.
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Wi-Fi
3 Sådan gemmes Wi-Fi-profilen
1) Vælg menuen Tilføj
Wi-Fi-netværk i bunden
af Wi-Fi-netværk, og
indtast derefter SSID og
Sikkerhedstype.
2) Når du har oprettet
forbindelse til et AP
med den pågældende
sikkerhedstype, gemmes
profilen automatisk.

3. Sådan får du en MACadresse
Du skal muligvis indtaste
MAC-adressen på din GW620
i routeren for at opsætte en
forbindelse i visse trådløse
netværk med MAC-filter.
1 Brugeren kan finde
MAC-adressen i følgende
brugergrænseflade
2 Indstillinger > Trådløse
kontroller > Wi-Fiindstillinger > Menu >
Avanceret > MAC-adresse
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Softwareopdatering
Softwareopdatering
Softwareopdateringsprogram
til LG-mobiltelefon
Flere oplysninger om installation
og brug af dette program kan ses
på http://update.lgmobile.com.
Med denne funktion kan du
opdatere din software til
den nyeste version hurtigt
og bekvemt på internettet
uden at skulle besøge vores
servicecenter.
Da softwareopdateringsprogrammet
til mobiltelefonen
kræver brugerens fulde
opmærksomhed under hele
opdateringsprocessen, skal du
kontrollere alle de vejledninger
og bemærkninger, der vises
ved hvert trin, før du går
videre til næste trin. Bemærk,
at din telefon tage alvorlig
skade, hvis du fjerner USBdatakommunikationskablet eller
batterierne under opdateringen.

Producenten påtager sig intet
ansvar for tab af data under
opdateringsprocessen, og derfor
rådes du til at skrive alle vigtige
oplysninger ned på forhånd for
at være på den sikre side.

DivX Mobile
OM DIVX-VIDEO: DivX® er et
digitalt videoformat skabt af
DivX, Inc. Dette er en officiel
DivX-certificeret enhed,
som kan afspille DivX-video.
Besøg www.divx.com for
at få yderligere oplysninger
og softwareværktøjer til at
konvertere dine filer til DivXvideo.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified®-enhed
skal registreres for at kunne
afspille DivX Video-on-Demand
(VOD)-indhold. For at oprette
registreringskoden skal du
finde sektionen for DivX VOD i
enhedens konfigurationsmenu.
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Softwareopdatering
Gå til vod.divx. com med
denne kode for at fuldføre
registreringen og få mere at vide
om DivX VOD.

DivX-certificeret til at
afspille DivX®-video op til
320 x 240
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Tilbehør
Der findes en række tilbehør til mobiltelefonen, og som muligvis
skal købes separat. Du kan vælge tilbehør i forhold til dine
personlige kommunikationskrav. Kontakt din lokale forhandler
for at høre om tilgængelighed. (De anførte dele kan være
ekstraudstyr).
Oplader

Datakabel
Tilslut GW620
til din pc

Batteri

Stereoheadset

Brugermanual
Få mere at
vide om din
GW620.
GW620 Brugermanual

DANSK

Bemærk:
• Brug altid originalt LG-tilbehør.
• Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
• Tilbehør afviger fra område til område.
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Arbejdstemperatur
Maks.: +55 °C (afladning),
+45 °C (opladning)
Min.: -10 °C
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Retningslinjer for sikker og eﬀektiv brug
Læs disse enkle retningslinjer.
Det kan være farligt eller
ulovligt, hvis disse retningslinjer
ikke overholdes.

Udsættelse for
radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse for
radiobølger og SAR (Specific
Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed).
Denne mobiltelefon af
modellen GW620 er designet
til at overholde gældende
sikkerhedskrav for udsættelse
for radiobølger. Dette krav
er baseret på videnskabelige
retningslinjer, der indeholder
sikkerhedsmargener, som er
udformet med henblik på at
sørge for sikkerhed for alle
uanset alder og helbred.
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• Mens der kan være
forskelle på SAR-niveauerne
for forskellige LGtelefonmodeller, er de alle
udviklet til at opfylde de
relevante retningslinjer for
udsættelse for radiobølger.
• ICNIRP (International
Commission on Non- Ionizing
Radiation Protection)
anbefaler en SAR-grænse på 2
W/Kg i gennemsnit over ti (10)
gram væv.
• Den højeste SAR-værdi for
denne telefonmodel testet
af DASY4 for brug ved øret
er 0,819 W/kg (10 g) og 1,07
W/kg (10 g), når den bæres på
kroppen.
• Oplysninger om SAR-data
til lande/områder, hvor man
har antaget en SAR-grænse,
anbefalet af IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers), der er 1,6 W/Kg i
gennemsnit over 1 g væv.

Pleje og vedligeholdelse af
produktet

• Sluk for telefonen på steder,

ADVARSEL
Brug kun batteriet, opladere
og tilbehør, der er godkendt
til brug med denne særlige
telefonmodel. Brug af andre
typer kan ugyldiggøre
eventuelle godkendelser
eller garantier gældende for
telefonen og kan være farligt.

• Skil ikke enheden ad.

•

•

•
•

Aflever den til en kvalificeret
servicetekniker, når der er
brug for reparation.
Hold enheden væk fra
elektriske apparater, som f.eks
tv’er radioer og pc’er.
Hold enheden væk fra
varmekilder, som f.eks.
radiatorer eller ovne
Tab ikke enheden.
Enheden må ikke udsættes
for mekaniske vibrationer
eller stød.

•

•

•

•
•

hvor det er påkrævet i
henhold til særlige regler. Det
kan f.eks. være på hospitaler,
hvor en tændt telefon kan
risikere at påvirke medicinsk
udstyr.
Rør ikke ved telefonen med
våde hænder, mens den
oplades. Du risikerer at få
elektrisk stød eller ødelægge
telefonen.
Oplad ikke telefonen i
nærheden af brændbart
materiale, da telefonen kan
blive varm og dermed udgøre
en brandfare.
Brug en tør klud til at rengøre
enheden på ydersiden (brug
ikke opløsningsmidler som
f.eks. benzen, fortynder eller
alkohol).
Oplad ikke telefonen, mens
den ligger på bløde møbler.
Telefonen bør oplades i et
område med god udluftning.
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Retningslinjer for sikker og eﬀektiv brug
• Udsæt ikke enheden for store
•

•

•
•

mængder røg eller støv.
Opbevar ikke telefonen
ved siden af kreditkort
eller billetter, da de kan
påvirke oplysningerne på
magnetstriben.
Tryk ikke på skærmen med en
skarp genstand, da det kan
beskadige telefonen.
Udsæt ikke telefonen for
væske eller fugt.
Vær forsigtig med brug af
tilbehør, som f.eks. headset.
Rør ikke antennen unødigt.

Effektiv betjening af
telefonen
Elektroniske enheder
Alle mobiltelefoner kan opleve
interferens, hvilket kan påvirke
ydeevnen.
• Anvend ikke mobiltelefonen i
nærheden af medicinsk udstyr
uden først at bede om lov.
Undgå at anbringe telefonen
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oven på pacemakere, f.eks. i
brystlommen.
• Visse høreapparater kan blive
forstyrret af mobiltelefoner.
• Svag interferens kan muligvis
påvirke tv’er, radioer, pc’er
osv.

Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer
angående brug af
mobiltelefoner i områder, hvor
du kører.
• Brug ikke en håndholdt
mobiltelefon under bilkørsel.
• Hav fuld opmærksomhed på
kørslen.
• Brug et håndfrit sæt, hvis det
er tilgængeligt.
• Kør ind til siden, og parker
bilen, før du foretager eller
besvarer et opkald, hvis
kørselsforholdene kræver det.

• Radiofrekvenssignaler kan

Undgå høreskader

påvirke visse elektroniske
systemer i køretøjet, som
f.eks. musikanlæg og
sikkerhedsudstyr.
• Hvis din bil er udstyret med
en airbag, må der ikke være
bærbart trådløst udstyr i vejen
for den. Det kan medføre,
at airbaggen svigter eller
forårsager alvorlig skade, hvis
den ikke kan fungere korrekt.
• Hvis du lytter til musik, når
du er ude, skal du sikre, at
lydstyrken er på et fornuftigt
niveau, så du er opmærksom
på omgivelserne. Dette er især
vigtigt, når du befinder dig i
nærheden af veje.

Du kan beskadige din hørelse,
hvis du er udsat for høj lyd i
længere tid ad gangen. Derfor
anbefaler vi, at du ikke tænder
eller slukker for telefonen tæt
på dit øre. Vi anbefaler også, at
lydstyrken for musik og opkald
indstilles på et fornuftigt niveau.

Glasdele
Nogle dele af din mobile
enhed er lavet af glas. Dette
glas kan gå i stykker, hvis din
mobile enhed tabes på et hårdt
underlag eller får et hårdt slag.
Hvis glasset går i stykker, må
du ikke røre det eller forsøge
at fjerne det. Brug ikke den
mobile enhed, før glasset er
blevet udskiftet af en autoriseret
udbyder.
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Retningslinjer for sikker og eﬀektiv brug
Sprængningsområde

I fly

Brug ikke telefonen ved
sprængningsområder. Overhold
restriktioner, og følg eventuelle
love eller regler.

Trådløse enheder kan forårsage
interferens i fly.
• Sluk din mobiltelefon, eller
aktiver flytilstand, inden du
går ombord i et fly.
• Brug ikke telefonen, mens
flyet befinder sig på jorden,
medmindre du har fået
tilladelse af kabinepersonalet.

Områder med brand- og
eksplosionsfare
• Anvend ikke telefonen, når du
tanker brændstof.

• Anvend ikke telefonen i
nærheden af brændstof eller
kemikalier.
• Transporter og opbevar ikke
letantændelige gasarter,
væsker og sprængstoffer
samme sted i bilen, som du
opbevarer mobiltelefonen og
dens tilbehør.

Børn
Opbevar telefonen et sikkert
sted, som er utilgængeligt
for små børn. Den indeholder
små dele, som kan udgøre en
kvælningsrisiko, hvis de rives
løs.

Nødopkald
Nødopkald er muligvis
ikke tilgængelige på alle
mobilnetværk. Derfor må
du aldrig udelukkende være
afhængig af mobiltelefonen til
nødopkald. Forhør dig hos din
tjenesteudbyder.
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Oplysninger om og pleje af
batteriet

• Genoplad batteriet, hvis det

• Du behøver ikke at aflade

•

•
•
•

batteriet helt, før du
genoplader det. Til forskel
fra andre batterisystemer
er der ikke nogen
hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets
ydeevne.
Brug kun LG-batterier og
-opladere. LG-opladere
er udviklet til at forlænge
batteriets levetid.
Du må ikke skille batteriet ad
eller kortslutte det.
Hold batteriets
metalkontakter rene.
Udskift batteriet, når det ikke
længere har en acceptabel
ydeevne. Batteriet kan
genoplades hundredvis
af gange, inden det skal
udskiftes.

•

•

•

•

ikke er blevet brugt i lang tid,
for at forlænge brugstiden.
Udsæt ikke batteriopladeren
for direkte sollys, og brug
den ikke i omgivelser med
høj fugtighed, som f.eks.
badeværelset.
Opbevar ikke batteriet i varme
eller kolde omgivelser, da
det kan forringe batteriets
ydeevne.
Der kan opstå eksplosionsfare,
hvis batteriet udskiftes med
en forkert type.
Bortskaffelse af brugte
batterier skal ske iht.
producentens vejledning.
Genbrug batteriet, hvis
det er muligt. Smid ikke
batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.
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Retningslinjer for sikker og eﬀektiv brug
• Hvis du skal udskifte batteriet,
bør du henvende dig hos
nærmeste autoriserede LG
Electronics-servicecenter eller
-forhandler for at få hjælp.
• Tag altid opladeren ud af
stikkontakten, når telefonen
er fuldt opladet. På den måde
undgår du, at opladeren
bruger unødvendigt meget
strøm.
• Den faktiske
batterilevetid afhænger
af netværkskonfiguration,
produktindstillinger,
brugsmønstre, batteri og
miljø.
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Fejlﬁnding
I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved
brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din
tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv
løse.
Besked

Mulige
årsager

Mulige løsninger

Fejl i SIM

Der er ikke
noget SIM-kort
i telefonen, eller
du har indsat
kortet forkert.

Sørg for, at SIM-kortet er korrekt
indsat.

Ingen
netværksforbindelse

Svagt signal
Uden for GSMnetværket

Gå til et vindue eller et
åbent område. Kontroller
tjenesteudbyderens
dækningskort.

Koderne er ikke ens

Hvis du vil
ændre en
sikkerhedskode,
skal du bekræfte
den nye kode
ved at indtaste
den igen.

Kontakt din tjenesteudbyder.

Funktionen kan ikke
indstilles

Understøttes ikke af
tjenesteudbyderen,
eller registrering
kræves

Kontakt din tjenesteudbyder.
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Fejlﬁnding
Besked

Mulige
årsager

Mulige løsninger

Opkald er ikke
tilgængelige

Opkaldsfejl
Der er indsat
et nyt SIM-kort
Opladningsgrænsen
er nået

Nyt netværk er ikke autoriseret.
Kontroller, om der gælder
nye begrænsninger. Kontakt
Tjenesteudbyderen, eller nulstil
grænsen med PIN 2.
Tryk på til/fra-knappen, og hold
den nede i mindst to sekunder.

Telefonen kan ikke
tændes

Til/fra-tasten er
ikke blevet holdt
inde længe nok
Batteriet er tomt
Batteriets
kontakter er
beskidte
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Tilslut opladeren i en længere
periode.
Rengør kontakterne.

Besked

Mulige
årsager
Batteriet er
fuldstændig
tomt
Temperaturen
er uden for det
tilladte interval
Kontaktproblem

Opladningsfejl
Ingen strøm
Opladeren er i
stykker
Forkert oplader
Batteriet er i
stykker

Mulige løsninger

Oplad batteriet.
Sørg for, at rumtemperaturen er
passende, vent et stykke tid, og
oplad derefter igen.
Kontroller strømforsyningen
og forbindelsen til telefonen.
Kontroller batteriets kontakter,
og rengør dem om nødvendigt.
Tilslut til en anden stikkontakt,
eller kontroller spændingen.
Hvis opladeren ikke bliver varm,
skal du udskifte den.
Brug kun originalt LG-tilbehør.
Udskift batteriet.

Telefonen mister
netværk

Signalet er for
svagt

Der genoprettes automatisk
forbindelse til en anden
tjenesteudbyder.

Nummeret er ikke
tilladt

Funktionen Faste
opkaldsnumre er
slået til.

Kontroller indstillingerne.
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Tämän käyttöoppaan tiedot
saattavat poiketa puhelimen
varsinaisesta käytöstä
palveluntarjoajan tai puhelimen
ohjelmiston antamista
käyttöohjeista.
Tätä matkapuhelinta ei
suositella näkövammaisille
kosketusnäyttönäppäimistön
vuoksi.

GW620 Käyttöopas

Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin
LG GW620 -matkapuhelimen omistajalle.
Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia
digitaalisia mobiiliviestinnän tekniikoita.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähköja elektroniikkalaitejätteistä annetun EU-direktiivin 2002/96/
EY soveltamisalaan.
2 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on
toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee
mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
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Puhelimen ominaisuudet
Stereonappikuulokkeiden
liitäntä
Virtanäppäin/lukitusnäppäin
Kytkee/katkaisee puhelimen
virran.
Korvakuuloke
Anturin aukko
Takaisin-näppäin
• Voit palata edelliseen näkymään
painamalla näppäintä kerran.
Valikkonäppäin
Näyttää sovelluksessa
valittavissa olevat asetukset.
Päänäkymäpainike
Siirry päänäkymään.

VAROITUS: painavan esineen asettaminen puhelimen päälle
tai puhelimen päällä istuminen voi vahingoittaa LCD-näyttöä ja
kosketusnäyttöä. Älä peitä LCD-näytön etäisyysanturin suojakalvoa.
Se voi aiheuttaa anturin toimintahäiriön.
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Puhelimen ominaisuudet
Laturi, datakaapeli
(USB-kaapeli)
VIHJE: Kytke
USB-kaapeli vasta,
kun puhelin on
käynnistetty ja
yhteys verkkoon on
muodostettu.

Äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeet
• Näyttö lepotilassa:
näppäinäänen
voimakkuus.
• Puhelun aikana:
kuulokkeen
äänenvoimakkuus.
• Raidan toiston
aikana: äänitason
jatkuva säätö.
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SD-kortin suojus

Musiikkinäppäin
• Siirry musiikkiin.
Kameranäppäin
• Siirry
kameravalikkoon
pitämällä näppäintä
alhaalla.

Puhelin avattuna

SIM-korttipaikka

Akun kansi

Kameran linssi

Akku
Salama

Muistikorttiliitäntä
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Puhelin avattuna

Ohjausnäppäin
• Erikoismerkin tai
tiettyjen numerojen
kirjoittaminen
Tekstinsyöttötilan
muuttaminen
(isot / pienet)
Symbolinäppäin
• Symbolimerkkien kirjoittaminen
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Enter-näppäin
Poistonäppäin
• Poistaa merkin aina
painettaessa. Poista kaikki
pitämällä painettuna.

Välilyöntinäppäin
• Lisää välilyöntejä
muokkausvaiheessa.

SIM-kortin ja akun asentaminen
1 irrota akun kansi
Paina puhelimen
alaosassa olevaa akun
vapautuspainiketta ja irrota
akun kansi.

2 Irrota akku
Ota kiinni akun yläosasta
ja nosta akku pois
akkulokerosta.

VAROITUS: Älä poista
akkua, kun puhelimeen
on kytketty virta. Tämä voi
vahingoittaa puhelinta.

11

SIM-kortin ja akun asentaminen
3 Aseta SIM-kortti paikalleen
Liu’uta SIM-kortti SIMkorttipaikkaan. Varmista,
että kortin kullanvärinen
kosketuspinta on alaspäin.
Poista SIM-kortti painamalla
sitä ensin varovasti, kunnes
kuulet napsahduksen. Vedä
sitten kortti varovasti pois
korttipaikasta.
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4 Aseta akku paikalleen
Aseta akun yläosa
akkulokeron yläosaan.
Varmista, että akun
kosketuspinnat ovat
kohdakkain puhelimen
liittimien kanssa. Paina sen
jälkeen akun alaosaa, kunnes
se napsahtaa paikalleen.
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Puhelimen lataaminen
Liu’uta GW620-puhelimen
sivulla olevan laturin
liitännän kansi auki. Aseta
laturi paikalleen ja kytke se
verkkovirtaan. Lataa GW620puhelinta, kunnes näet
kuvakkeen .
HUOMAUTUS: Lataa akku
täyteen ensimmäisellä
latauskerralla akun käyttöiän
parantamiseksi.
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HUOMAUTUS: GW620puhelimessa on sisäinen
antenni. Varo, ettet naarmuta
tai vahingoita puhelimen
takaosassa olevaa antennia, sillä
se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Muistikortti
Muistikortin asentaminen
Voit laajentaa puhelimen
käytettävissä olevaa muistitilaa
muistikortilla.
HUOMAUTUS: muistikortti on
valinnainen lisävaruste.
Liu’uta muistikortti yläosassa
olevaan korttipaikkaan, kunnes
se napsahtaa paikalleen.
Varmista, että kultaiset
kosketuspinnat ovat alaspäin.
HUOMAUTUS: GW620 tukee
enintään 32 Gt:n muistikorttia.

HUOMAUTUS: Kun poistat
SD-muistikortin GW620puhelimesta valitse Asetukset
- SD-muistikortti ja puhelin.
Poista turvallisesti valitsemalla
Poista SD-kortti käytöstä.

VAROITUS: Liu’uta
muistikortti paikalleen, sillä
muutoin se voi vahingoittua.

HUOMAUTUS: Valokuvan tai
videon kuvaamiseen tarvitaan
SD-muistikortti. Valokuvia
ja videoita voi tallentaa vain
SD-muistikortille. Voit ladata
tiedostoja webistä vain, jos
matkapuhelimeen on asetettu
SD-kortti.
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Muistikortti
Muistikortin alustaminen

Yhteystietojen siirtäminen

Muistikortti voi olla jo alustettu.
Muussa tapauksessa alusta se
ennen käyttöä.
HUOMAUTUS: alustaminen
poistaa kaikki tiedostot.
1 Valitse Asetukset.
2 Selaa ja valitse SDmuistikortti ja puhelin.
Selaa ja valitse sen jälkeen
Alusta SD-kortti.
3 Valitse Alusta SD-kortti ja
vahvista valinta.
4 Kirjoita tarvittaessa salasana.
Kortti alustetaan, ja se on
valmis käyttöön.

Yhteystietojen siirtäminen SIMkortista puhelimeen:
1 Valitse
ja paina
valikkonäppäintä.
2 Valitse Tuo yhteystiedot.
3 Valitse Valitse kaikki tai
valitse nimet yksitellen.

HUOMAUTUS: jos
muistikortissa on tiedostoja,
alustaminen poistaa ne ja kortin
tiedostorakenne voi muuttua.

16

LG GW620 | Käyttöopas

Päänäkymä
Tässä näkymässä voit mm.
käyttää valikkokomentoja,
soittaa puhelun ja tarkastella
puhelimen tilatietoja.

Vihjeitä kosketusnäytön
käyttöön
Valmiusnäkymässä voit myös
opetella kosketusnäytön
käyttöä.
Valitse kohde koskettamalla
kuvakkeen keskiosaa.
• Älä paina liian lujaa, sillä
kosketusnäyttö on herkkä ja
kevytkin kosketus riittää.
• Valitse haluamasi toiminto
sormenpäälläsi. Kosketa
tarkasti vain haluamaasi
kuvaketta.
• Kun näytössä ei ole valoa,
paina virtanäppäintä tai pidä
valikkonäppäintä alhaalla.

• GW620-puhelin palaa
lukitusnäyttöön, kun sitä ei
käytetä hetkeen.

GW620-puhelimen
käyttäminen
Käyttöliittymässä on kolme
erilaista päänäkymää. Voit
siirtyä päänäkymästä toiseen
hipaisemalla näyttöä kevyesti
vasemmalta oikealle tai oikealta
vasemmalle.

Näytön lukituksen
poistaminen
Näytön ollessa lukittu, paina
joko Valikko näppäintä tai
.
palataksesi päänäkymään.
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Päänäkymä
Ilmoitin
Pidä tilapalkin kohtaa
painettuna ja vedä
kuvake alas. Voit nyt tarkistaa
WiFi- ja Bluetooth-tilat ja muut
ilmoitukset.

Kosketusnäyttö
GW620-puhelimen
kosketusnäytön kuvakkeet
muuttuvat valitsemasi tehtävän
mukaan. Joissakin näytöissä
voit selata ylös tai alas tai siirtyä
vasemmalle tai oikealle liikkeillä.
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Siirtyminen vasemmalle tai
oikealle liikkeillä

Sovellusten avaaminen
Avaa sovellus koskettamalla sen
kuvaketta.

Etäisyysanturi

Siirtyminen ylös tai alas
liikkeillä

Soitettaessa ja
vastaanotettaessa puheluja
anturi sammuttaa taustavalon ja
lukitsee kosketusnäppäimistön
automaattisesti havaittuaan,
että käyttäjä on asettanut
puhelimen korvalleen. Tämä
pidentää akun käyttöaikaa
ja estää kosketusnäppäinten
tahattomat painallukset
puhelun aikana. Anturin
ansiosta käyttäjän ei tarvitse
avata puhelimen lukitusta
etsiessään yhteystietoja
puhelun aikana.
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Päänäkymä
Aseta oletuspäänäkymä
GW620-puhelimessa on Android-aloitussivu ja LG:n kotisivu.
Voit asettaa muun päänäkymän oletukseksi. Kun olet asettanut
.
oletuspäänäkymän, voit ottaa sen käyttöön valitsemalla
Jos haluat muuttaa oletuspäänäkymää, valitse valikosta
päänäkymän valitsin.

Aseta aloitusteema
Paina päänäkymässä
valikkonäppäintä ja valitse
Aseta aloitusteema. Valitse
Oletus ja Appet. Valitse
Taustakuva ja kuvake tai Vain
kuvake, jolloin taustakuva
säilyy samana mutta kuvake
vaihtuu.
Jos valitset Appet ja
Taustakuva ja kuvake, näkyviin
tulee eri tyylisiä taustakuvia ja
kuvakkeita.
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Voit lisätä päänäkymään kuvakkeita.
Pikakuvakkeiden lisääminen päänäkymään.
Android Home : kun pidät valikossa kuvaketta painettuna, se
lisätään päänäkymään
LG Home : pidä valikossa kuvaketta painettuna ja vedä se
. Poista lisäämäsi kuvake
kohteeseen
päänäkymästä pitämällä kuvaketta painettuna ja vetämällä se
kohteeseen
.
Voit siirtää kuvakkeen toiseen
ryhmään tai pitää kuvaketta
painettuna ja vetää sen
toiseen ryhmään. Voit myös
muuttaa ryhmän nimeä. Pidä
ryhmän nimeä painettuna
ja kirjoita uusi nimi. Paina
valikkonäppäintä. Voit lisätä
enintään 6 ryhmää. Valitse
Nollaa ryhmät, jos haluat
palauttaa oletusasetukset.
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Päänäkymä
LG Home
Pikakuvakkeet
Päänäkymän pikakuvakkeilla
voi käyttää keskeisiä toimintoja
helposti yhdellä painalluksella.

Painamalla sitä
saat näyttöön
kosketusnäppäimistön
puhelun valintaa varten.
Kirjoita numero ja valitse
Puhelu.

Avaa Viestit-valikko
koskettamalla. Voit
kirjoittaa uuden
tekstiviestin.
22
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Koskettamalla tätä voit
avata yhteystietoluettelon.
Numeron etsiminen:
Kirjoita yhteystiedon nimi
kosketusnäppäimillä.
Voit myös luoda uusia
yhteystietoja ja muokata
aiempia.
Avaa päävalikko.

Käytettävissä olevat asetukset
tulevat näkyviin, kun pidät
päänäkymää painettuna

Voit lisätä päänäkymään seuraavia: Pikanäppäimet,
Pienoisohjelmat, Kansiot ja Taustakuva. Valitse esimerkiksi
Kansiot ja Uusi kansio. Päänäkymässä näkyy uusi kansio. Voit
poistaa sen pitämällä kansiota painettuna ja vetämällä sen
.
kuvakkeeseen
Jos valitset Taustakuvat, voit asettaa taustakuvan Galleria- tai
Taustakuvagalleria-kohdassa.
HUOMAUTUS: Vain Android-aloitussivulla ja LG:n kotisivulla.
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Päänäkymä
Paluu edelliseen
sovellukseen
Valitsemalla
näet
ponnahdusvalikossa viimeksi
käytetyt sovellukset.

Android Home
Voit käyttää Google-hakua
päänäkymässä.
Avaa koko valikko valitsemalla
.
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Tietoliikenne
Kuvake Kuvaus
Avaa selain koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit avata yhteystietoluettelon.
Voit myös luoda uusia yhteystietoja ja muokata aiempia.
Painamalla sitä saat näyttöön kosketusnäppäimistön
puhelun valintaa varten.
Avaa Sähköposti-valikko koskettamalla. Voit
tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit ja luoda uuden
sähköpostiviestin.
Hallitse suosikkiyhteystietojasi koskettamalla.
Avaa Viestit-valikko koskettamalla. Siinä voit kirjoittaa
uuden teksti- tai multimediaviestin.
Voit hallita yhteisöpalveluja helposti ja nopeasti.
Valitsemalla voit käyttää Exchange-protokollatoimintoja.
Mahdollistaa kaksisuuntaisen Exchange-synkronoinnin.
Voit tarkastella luokiteltujen tehtävien tietoja.
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Päänäkymä
Kuvake Kuvaus
Hallitse kalenteritietoja ja synkronoi ne Exchangekalenterin kanssa.
Valitsemalla voit määrittää Moxier Mail -asetukset sekä
hallita yhteystietoja, kalenteria ja tehtäviä.

Multimedia
Kuvake Kuvaus
Avaa kameran etsin koskettamalla.
Kuuntele radiota koskettamalla.
Lajittele ja järjestä muistikortilla olevia kuva- ja
videotiedostoja.
Avaa mediasoitin koskettamalla.
Avaa musiikkivalikko koskettamalla.
Muokkaa videotiedostoja koskettamalla.
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Apuohjelmat
Kuvake Kuvaus
Avaa hälytysvalikko.
Suorita peruslaskutoimituksia, kuten lisääminen,
vähentäminen, kertominen ja jakaminen.
Avaa Pikatoimisto.
Tallenna äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.
Muokkaa GW620-puhelimen Yleisasetuksia.
Valitse oletuspäänäkymä.
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Päänäkymä
Google
Kuvake Kuvaus
Merkitse ylös tapaamiset ja luo kokouskutsuja.
Käytä Googlen web-sähköpostia matkapuhelimessa.
Avaa Google Maps, jolla voit etsiä sijainteja ja ajoohjeita.
Käytä Googlen pikaviestiohjelmaa ja lähetä viestejä
yhteisön muille jäsenille.
Avaa Android Market. Avaa Sovellukset, Pelit, Etsi tai
Omat latauskansiot.
Käytä videoiden suoratoistopalvelua ja katso muiden
käyttäjien lataamia videoita.

Lataukset
Tähän luokkaan lisätään Market-palvelusta lataamasi sovellukset
ja muut uudet asennetut sovellukset.
Kuvake Kuvaus
Asenna Java-peli tai -sovellus
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Tilapalkin näyttäminen
Tilapalkki ilmaisee
kuvakkein eri tiloja, kuten
signaalin voimakkuuden,
uudet viestit, akkutilan ja
esimerkiksi Bluetooth- tai
tiedonsiirtoyhteyden
aktiivisuuden.
Seuraavassa taulukossa on
kuvattu tilapalkin kuvakkeet.

Kuvake Kuvaus
Kaiutinpuhelin
Puhelun mykistys
Vastaamaton puhelu
Bluetooth käytössä
Bluetooth yhdistetty
Järjestelmävaroitus

[Tilapalkki]
Kuvake Kuvaus

Hälytys
Uusi vastaajaviesti

Ei SIM-korttia

Lentokonetila

Ei signaalia

Äänetön

Wi-fi käytössä

Värinä

Lankakuuloke

Ei SD-korttia

Soiton siirto

Akku täysi

Pito

Akkua ladataan
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Päänäkymä
Kuvake Kuvaus
Tietoja
vastaanotetaan
Tietoja lähetetään
Tietoja
vastaanotetaan ja
lähetetään
USB-yhteys
tietokoneeseen
Lataus
Lataus
GPS etsii
GPS on käytössä
Palveluviesti
Asetusviesti
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Puhelut
VIHJE Lukitse
kosketusnäyttö painamalla
virtanäppäintä, jotta et soita
puheluja vahingossa.

Puhelun soittaminen
1 Avaa näppäimistö
valitsemalla

.

2 Valitse numero
näppäimistöllä. Voit
poistaa merkin painamalla
poistonäppäintä.
3 Aloita puhelu koskettamalla
Puhelu-näppäintä.
4 Lopeta puhelu koskettamalla
Lopeta puhelu -näppäintä.
VIHJE Lisää +-merkki
kansainvälisiin puhelimiin
pitämällä painettuna
-kuvaketta. Pidä Qwertynäppäimistön 0-näppäintä
painettuna.

Yhteystiedolle soittaminen
1 Kosketa avataaksesi
Yhteysteidot.

2 Selaa yhteystietoluetteloa tai
kirjoita yhteystiedon nimen
.
alku valitsemalla
3 Valitse suodatetusta
luettelosta yhteystieto
ja valitse numero, jos
yhteystiedolle on tallennettu
useita numeroja.

Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen
Kun puhelin soi, vastaa
painamalla [Hyväksy]-näppäintä.
Hylkää saapuva puhelu
painamalla [Hylkää]-painiketta.
VIHJE Kun puhelin soi,
voit vaihtaa äänettömään
tilaan painamalla
äänenvoimakkuusnäppäimiä.
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Puhelut
Puhelunaikaiset asetukset
- avaa numeronäppäimistö, jolla
voit mm. soittaa puhelintukipalveluihin
tai muihin automatisoituihin
puhelinpalveluihin.
Vaihda puhelut: vaihda
puhelujen välillä
Yhdistä puhelut: yhdistä kaksi
puhelua
Lisää puhelu: lisää toinen henkilö
puheluun
Siirrä puhelu: yhdistä kaksi
puhelua ja katkaise käyttäjän puhelu.
Bluetooth - siirrä äänensiirto Bluetooth-yhteyteen
Kaiutin - ota kaiutin käyttöön.
Mykistä - voit sulkea mikrofonin valitsemalla , jos
et halua puhelun vastaanottajan kuulevan ääntäsi.
Pito - aseta puhelu pitoon.
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Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta
puhelun aikana puhelimen
vasemmalla sivulla olevalla
näppäimellä.

Toisen puhelun
soittaminen
1 Paina ensimmäisen soiton

2
3
4

5

6

aikana valikkonäppäintä ja
valitse
. Valitse sitten
numero, johon haluat soittaa.
Näppäile numero tai hae se
yhteystiedoista.
Soita puhelu valitsemalla
[Soita].
Molemmat puhelut
näkyvät puhelunäytössä.
Ensimmäinen puhelu lukitaan
ja asetetaan pitoon.
Siirry puhelusta toiseen
valitsemalla
. Voit
soittaa neuvottelupuhelun
valitsemalla
.
Lopeta aktiivinen puhelu
valitsemalla [Lopeta puhelu].

Jos aktiivista puhelua ei
ole, pidossa oleva puhelu
katkaistaan. Voit katkaista
kaikki puhelut yhtä aikaa
valitsemalla Lopeta puhelu.
HUOMAUTUS: Kaikista
puheluista veloitetaan erikseen.

DTMF:n ottaminen
käyttöön
DTMF:n avulla voit käyttää
numerokomentoja
automaattisten puhelujen
selaamiseen. DTMF on
oletuksena poissa käytöstä.
Ota se käyttöön valitsemalla
.

Puhelulokien
tarkasteleminen
Valitse päänäkymässä
tai
ja valitse sitten Puheluloki.
Kaikki historiatiedot
- valittujen numerojen,
vastaanotettujen ja
vastaamattomien puhelujen
sekä äänipuhelujen luettelot.
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Puhelut
VIHJE Paina
valikkonäppäintä ja poista kaikki
tallennetut kohteet painamalla
Tyhjennä puheluloki.
VIHJE Voit tarkistaa tietyn
puhelun päivämäärän, kellonajan
ja keston koskettamalla jotain
puhelulokia.

Puhelunsiirron käyttäminen
1 Choose Settings. Valitse
Puheluasetukset.

2 Valitse Puhelunsiirto.
3 Valitse Siirrä aina, Siirrä kun
varattu, Siirrä jos ei vastata
tai Siirrä puhelut, kun ei
verkossa.
4 Kirjoita numero soitonsiirtoa
varten.
HUOMAUTUS: Soitonsiirto
on maksullista. Kysy lisätietoja
palveluntarjoajaltasi.
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Yhteystiedot
Yhteystiedon etsiminen
Voit etsiä yhteystietoa kahdella
tapaa:
Valmiusnäkymästä
1 Avaa Yhteystiedot
valitsemalla päänäkymässä
. Valitse Hae
yhteystietoja ja kirjoita
yhteystiedon nimi
numeronäppäimillä.
VIHJE Voit etsiä ryhmän
mukaan koskettamalla
näytön yläreunassa olevaa
Yhteystiedot-välilehteä ja
valitsemalla Ryhmät. Kaikki
ryhmät näkyvät luettelossa.

Päävalikosta
ja valitse sitten
1 Valitse
Tietoliikenne-välilehdeltä.
2 Valitse Hae yhteystietoja.

Uuden yhteystiedon
lisääminen
1 Valitse päänäkymässä
2

3
4

5

6

ja
valitse sitten
.
Jos haluat lisätä
yhteystietoon kuvan, valitse
. Voit käyttää tallennettua
kuvaa tai ottaa uuden kuvan.
Kirjoita yhteystiedon etu- ja
sukunimi.
Kirjoita numerot ja määritä
niiden tyyppi, kuten
Matkapuhelin, Koti tai Työ.
Voit lisätä myös
Syntymäpäivä-tiedot,
muistiinpanoja tai
soittoäänen. Jos valitset
Saapuvat puhelut, puhelu
siirretään suoraan vastaajaan.
Tallenna yhteystieto
valitsemalla Valmis.

VIHJE Voit luoda
mukautettuja ryhmiä
yhteystietoja varten. Katso
Ryhmän luominen.
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Yhteystiedot
Suosikkiyhteystiedot
Voit määrittää usein käytetyn
yhteystiedon.
1 Valitse päänäkymässä
.
Valitse Lisää yhteystieto.
2 Määritä suosikkiyhteystietosi
yhteystietoluettelosta.
3 Voit soittaa tai
lähettää viestejä
suosikkiyhteystiedoille tai
muokata niitä.
Puhelu soitetaan
automaattisesti; sinun ei tarvitse
valita Äänipuhelu.

Ryhmän luominen
1 Valitse päänäkymässä

ja
valitse sitten Ryhmät.
ja kirjoita
2 Valitse
uuden ryhmän nimi. Voit
asettaa uudelle ryhmälle
soittoäänen.
3 Tallenna ryhmä valitsemalla
Valmis.
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HUOMAUTUS: Vaikka poistat
ryhmän, siihen liitettyjä
yhteystietoja ei poisteta. Ne
säilyvät puhelimessa.
VIHJE Voit muokata olemassa
olevaa ryhmää koskettamalla
ryhmää kerran. Valitse Näytä
jäsenet, Muokkaa ryhmää,
Lähetä viesti tai Poista ryhmä.

Muut yhteystietoasetukset
Painamalla valikkonäppäintä
voit käyttää muita toimintoja,
kuten Etsi, Uusi yhteystieto,
Poista yhteystiedot, Lähetä viesti,
Muokkaa synkronointiryhmiä
ja SIM-kortin yhteyshenkilöt.
Jos valitset Tuo yhteystiedot,
GW620 tuo yhteystiedot SIMkortilta.

HUOMAUTUS: Voit tarkistaa
SIM-kortilla olevan yhteystiedon
painamalla valikkonäppäintä
yhteystietonäkymässä.
Koskettamalla yhteystietoa
voit kopioida sen puhelimeen.
Pitämällä yhteystietoa
painettuna voit tuoda tai
poistaa sen. Jos haluat muokata
SIM-yhteystietoa, kopioi se
puhelimeen, muokkaa sitä ja
kopioi se takaisin SIM-kortille.
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Viestit
Viestit
GW620-puhelimessa
voit käyttää teksti- ja
multimediaviestejä yhdessä
helppokäyttöisessä valikossa.
Voit avata viestikeskuksen
kahdella tavalla:
1 Valitse päänäkymässä
tai
ja selaa ja valitse sitten
Tietoliikenne-välilehdeltä
Viestit.

Viestin lähettäminen
1 Avaa tyhjä viesti valitsemalla
ja Uusi viesti.
2 Kirjoita vastaanottajan
numero valitsemalla
Vastaanottaja tai avaa
yhteystiedot. Voit lisätä
useita yhteystietoja. Tämän
jälkeen voit aloittaa viestin
kirjoittamisen koskettamalla
viestiruutua.
3 Voit lähettää tekstiviestin
koskettamalla viestin
yläreunassa olevaa
lähetyspainiketta.
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VIHJE Jokaisesta
lähetetystä viestistä
veloitetaan tekstiviestin hinta.

4 Valitse valikkonäppäimellä
Lisää aihe, Liitä, Lähetä, Lisää
hymiö, Hylkää tai Kaikki
keskusteluketjut.
VAROITUS: 160 merkin
raja voi vaihdella eri maissa
tekstiviestin koodauksen
mukaan.
VAROITUS: jos
tekstiviestiin lisätään kuva,
video tai ääntä, se muuttuu
multimediaviestiksi ja se
hinnoitellaan sen mukaan.

HUOMAUTUS: kun vastaanotat
tekstiviestin puhelun aikana,
hälytystä ei kuulu, mutta
saapunut viesti näkyy
ilmaisinpalkissa.

Tekstin kirjoittaminen
Näppäimistö.

tekstinsyöttötilaan. Pidä
-kuvaketta painettuna.
Erikoismerkit tulevat näkyviin.

Ota käyttöön ennakoiva
T9-teksti koskettamalla.
Vaihda kirjoituskieli
koskettamalla.
Vaihda numerojen,
symbolien ja kirjaimien
välillä napauttamalla. Pidä
-kuvaketta painettuna.
Muokkausasetukset,
Kirjoituskieli, Syöttömenetelmä
ja Oma sanasto tulevat näkyviin.
Voit selata eri näppäimistöjä
kussakin tekstinsyöttötilassa
(esimerkiksi isot tai pienet
kirjaimet)
-näppäimellä.
Lisää välilyönti valitsemalla
.

Näytä näppäinten tila

HUOMAUTUS: jos olet
muuttanut LG IME -asetusta,
(Asetukset, Sijainti ja teksti
- Tekstiasetukset), merkkien
näyttötila ei ole käytettävissä ja
voit lisätä erikoismerkkejä vain
qwerty-näppäimistöllä.

Lisätääksesitietyn kirjaimen,
kosketa
, ja valitse
kirjoituskieli.
Valitse esimerkiksi
Ranska ja palaa takaisin
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Viestit
Ennakoiva T9

Qwerty-näppäimistö

T9-tilaa ilmaisee symboli
.
T9-tilassa käytetään sisäistä
sanakirjaa, joka tunnistaa
kirjoittamasi sanat valitsemasi
näppäinjärjestyksen mukaan.
Kirjoita sana koskettamalla
numeronäppäimiä, joissa
haluamasi kirjaimet ovat, ja
sanakirja ennustaa kirjoittamasi
sanan.
Voit kirjoittaa esimerkiksi
sanan “telephone” painamalla
näppäimiä 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 ja 3.

Qwerty-näppäimistön
tekstinsyöttötilan
käyttäminen

Manuaalinen Abc
Abc-tilassa sanan kirjoittaminen
edellyttää näppäimen
koskettamista useaan kertaan.
Kirjoita esimerkiksi sana “hello”
valitsemalla 4 kahdesti, 3
kahdesti, 5 kolme kertaa, 5 vielä
kolme kertaa ja 6 kolme kertaa.
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Kun sinun tarvitsee kirjoittaa
tekstiä esimerkiksi viestiä
kirjoittaessasi, näppäimistö siirtyy
oletusarvoisesti ABC-tilaan. Kun
syötät numeroa esimerkiksi
soittaessasi, näppäimistön
numeronäppäimet tulevat
oletusarvoisesti käyttöön. ABCtilassa voit syöttää numeroita
painamalla ensin ja syöttämällä
sitten haluamasi numerot.
Tarkista käytettävissä
olevat asetukset painamalla
valikkonäppäintä. Voit etsiä
yhteystietoja, lisätä aiheen,
liittää tiedostoja, lisätä hymiön
tai hylätä ja tarkistaa kaikki
keskusteluketjut.

Voit tuoda LG IME -asetuksen
esiin
1 Paina
-näppäintä
kerran ja paina
-näppäintä.
2 Voit myös painaa
-näppäintä kaksi kertaa
peräkkäin ja painaa
-näppäintä.
3 Voit myös pitää
-näppäintä painettuna ja
painaa
-näppäintä
samaan aikaan.

Voit kirjoittaa erikoismerkin
näppäimistöllä

Voit tuoda esiin symbolin
näytön.
1 Paina
-näppäintä
kerran ja paina
-näppäintä.
2 Voit myös painaa
-näppäintä kaksi kertaa
peräkkäin ja painaa
-näppäintä.
3 Voit myös pitää
näppäintä painettuna ja
painaa
-näppäintä
samaan aikaan.

HUOMAUTUS: joissain
kentissä on käytössä vain
yksi tekstinsyöttötapa, kuten
näppäiltäessä puhelinnumeroa
osoitekirjaan.

Jos haluat kirjoittaa merkin @,

1 paina
-näppäintä
kerran ja paina
-näppäintä.
2 Voit myös painaa
-näppäintä kaksi kertaa
peräkkäin ja painaa
-näppäintä.
3 Voit myös pitää
näppäintä painettuna ja
painaa
-näppäintä.
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Viestit
Ison kirjaimen kirjoittaminen
1 Kirjoita yksi iso kirjain
painamalla
-näppäintä.
2 Kirjoita pelkästään isoja
kirjaimia painamalla
-näppäintä kaksi kertaa.
3 Siirry takaisin tavalliseen
tekstinsyöttötilaan
-näppäintä
painamalla
uudelleen.

Esimerkki
Kirjoita “ä” painamalla
ja pitämällä alhaalla “a”näppäintä.
Kun “a” on poistettu, paina “a”näppäintä toistuvasti, kunnes
“ä” tulee näkyviin. Voit lisätä
erikoismerkkejä painamalla
näppäintä toistuvasti.

Aksenttimerkin
kirjoittaminen

Sähköpostin hakeminen

Kun valitset ranskan tai
espanjan kirjoituskieleksi,
voit kirjoittaa ranskalaisia tai
espanjalaisia merkkejä (kuten ä).
Kirjoita erikoismerkki Qwertynäppäimistöllä painamalla ja
pitämällä alhaalla vastaavaa
kirjainnäppäintä.
Kun vastaava kirjainnäppäin
on poistunut, paina samaa
näppäintä toistuvasti, kunnes
haluamasi erikoismerkki tulee
näkyviin.
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Pidä yhteyttä ollessasi
liikkeellä GW620 :n
sähköpostitoiminnolla. POP3tai IMAP4-sähköpostitilin
määrittäminen on helppoa ja
nopeaa.
1 Kosketa Tietoliikennevälilehdellä Sähköposti.
2 Jos sähköpostitiliä ei ole
määritetty, käynnistä ohjattu
sähköpostin määritys.
VIHJE Jos sähköpostitili on jo
määritetty, ohjattu toiminto ei
käynnisty automaattisesti.

Sähköpostin lähettäminen
uudella tilillä
1 Kosketa Sähköpostia Viestit
valikosta ja kosketa Ussi viesti
avataaksesi tyhjän viestin.
2 Kirjoita vastaanottajan osoite
ja kirjoita viesti. Voit myös
liittää kuvia, videoita, ääntä ja
muita tiedostotyyppejä.
3 Lähetä sähköposti
valitsemalla Lähetä.
VIHJE Jos langaton yhteys
on muodostettu, sitä
käytetään sähköpostiviestien
lähettämiseen ja
vastaanottamiseen.

Sähköpostin hakeminen
Voit tarkistaa uudet
sähköpostiviestit
automaattisesti tai
manuaalisesti.
Katso automaattisen
tarkistuksen ohjeet kohdasta
Sähköpostiasetusten
muuttaminen.
Manuaalinen tarkistus:
1 Valitse sitten Sähköposti.
2 Valitse tili, jota haluat käyttää,
ja.
3 valitse Hae. GW620-puhelin
muodostaa yhteyden
sähköpostitiliisi ja noutaa
uudet viestit.
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Viestit
Sähköpostiasetusten
muuttaminen
Voit muuttaa
sähköpostiasetuksia mielesi
mukaan.
1 Valitse Sähköposti. Valikossa
on kohta Tilin asetukset.
2 Valitse Sähköposti.

Luetteloruutu
Viestit (tekstiviestit,
multimediaviestit) voi näyttää
aikajärjestyksessä, joten voit
helposti seurata keskusteluja.
HUOMAUTUS: kun
lähetät multimediaviestin,
lähetysraporttia ei luoda, mutta
näyttöön tulee
-kuvake.

Hymiöiden käyttäminen
Elävöitä viestejäsi hymiöillä.
Kun kirjoitat uutta viestiä, valitse
valikkonäppäin ja valitse Lisää
hymiö.
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Pikaviestintä
Pikaviestiohjelma on
käytettävissä, jos verkkooperaattori tukee palvelua.
Pikaviestejä voi lähettää
yhteisöpalveluissa, kuten
Windows Live™- ja Yahoo!®
Messenger For Instant
Messaging. Viestien
lähettäminen ja online-tilan
tarkistaminen edellyttävät
kirjautumista omalla
käyttäjätunnuksella ja
salasanalla.

Yhteisöpalvelut
Voit hallita yhteisöpalvelujen
asetuksia GW620matkapuhelimessa. Voit lukea
ystäviesi uusimmat kuulumiset
ja päivittää vaikkapa oman
Facebook-tilasi.
Valitse ensin SNS ja sitten Lisää
tili.
Lisää yhteisöjä Facebookista,
Bebosta tai Twitteristä.

Koti
Kirjaudu sisään ja lue mitä
ystävällesi kuuluu. Kirjoita oma
kommenttisi tai lue muiden
viestejä.
Profiili
Painamalla valikkonäppäintä
voit käyttää toimintoja kuten
Muokkaa tilaa, Lataa valokuva,
Siirry Facebookiin, Päivitä ja
Tiedot.
Voit ladata valokuvan
valitsemalla Lataa valokuva.
Valitse Kamera tai Galleria ja
kirjoita kommentti.
Ystävät
Näet kaikki SNS-ystäväsi ja voit
tarkastella heidän profiilejaan,
valokuviaan ja viestejään.
Voit siirtyä ystäväsi yhteisösivulla,
lähettää SN-viestejä ja tallentaa
profiileja yhteystiedoiksi.

Viesti
Näet kaikki SNS-viestisi.
Ensimmäisellä SNS-sivulla voit
muuttaa aika-asetusta. Paina
valikkonäppäintä ja valitse
Päivitä asetus.

Moxier Mail
Moxier Mail on Android™käyttöympäristöön suunniteltu
push-sähköpostisovellus, joka voi
muodostaa yhteyden Exchange
Server 2003- ja 2007-palvelimiin
Microsoft® Exchange ActiveSync®
-protokollan avulla.
Helppokäyttöinen sovellus
tukee SSL-suojausta ja HTMLsähköpostia Microsoft® Exchange
Server 2007 -palvelimessa.
Jatka valitsemalla
aloitusnäkymässä Seuraava.
Kirjoita yrityksen
sähköpostiosoite sekä
sähköpostin käyttäjätunnus ja
salasana.
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Viestit
HUOMAUTUS: Jos tiedot
eivät ole oikein, näkyviin
tulee virhesanoma. Tarkista
tiedot ja yritä uudelleen. Jos
tiedot ovat oikein, mutta virhe
toistuu, ota yhteys palvelimen
järjestelmänvalvojaan.
y Moxier Mail

Moxier Mail on helppo
tapa käyttää Exchangepalvelimen toimintoja.
Sähköpostiviestit
on järjestetty
saapumisjärjestykseen.
Paina valikkonäppäintä ja
määritä haluamasi asetukset.
Valitse uuden viestin
vastaanottajat
sähköpostisovelluksen,
Exchange Serverin
tai Google Mailin
yhteystietoluettelosta. Siirry
valikkoon ja lisää tarvittaessa
kopion ja piilokopion
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vastaanottajat. Valitse viestin
kiireellisyys ja lisää viestiin
liitteitä.
Voit vastata viestiin
tai välittää sen toiselle
vastaanottajalle. Muuta
tarvittaessa lähetysasetuksia
tai muita asetuksia. Moxier
Sync on käytettävissä
kaikista sovelluksista.
Valitse ensin sovelluksen
Asetukset-valikko, paina
sitten valikkonäppäintä ja
valitse lopuksi Siirry Moxier
Synciin.
y Moxier-yhteystiedot
Moxier-yhteystiedot voidaan
synkronoida Exchange
Serverin kanssa. Valitse
ensin yhteystieto ja sitten
Poista yhteystieto, Muokkaa
yhteystietoa, Soita, Lähetä
tekstiviesti tai Lähetä
sähköpostiviesti.

Voit lisätä uuden
yhteystiedon painamalla
valikkonäppäintä ja
valitsemalla Uusi yhteystieto.
y Moxier-tehtävät
Tehtäväluettelossa näkyvät
tehtävien tiedot, kuten
päivämäärä, kiireellisyys ja
nimi.
Luettelossa voidaan
näyttää käynnissä olevat,
myöhästyneet (punaisella) ja
valmiit tehtävät.
y Moxier-kalenteri
Moxier-kalenteri
mahdollistaa
kalenteritietojen
synkronoinnin Exchangekalenterin kanssa.
Käytettävissä ovat Uusi-,
Kansiot-, Muokkaa- ja Poistatoiminnot. Voit vaihtaa
näyttötilaa ja lisätä uuden
tapahtuman. Kun hyväksyt
kokouskutsun, tapahtuma

lisätään automaattisesti
tapahtumaluetteloon.

Moxier Sync
Moxier Sync on synkronoinnin
hallintatyökalu, jolla voidaan
synkronoida Moxiersovelluksen sähköpostiviestejä,
yhteystietoja,
kalenteritapahtumia ja
tehtäviä.
Paina valikkonäppäintä ja
tarkista asetukset.
y Synkronoi nyt
Synkronoi vain
synkronointiasetuksissa
valitut sovellukset.
y Raportit
Voit tarkastella virhelokien
tietoja.
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Viestit
y Oikeudelliset tiedot

Tarkista oikeudelliset tiedot.
y Ohje

Siirry usein kysyttyihin
kysymyksiin osoitteessa
www.moxier.com.
y Tietoja
Näyttää Moxier-sähköpostin
tiedot.
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Kamera
Etsimen ominaisuudet
Takaisin - palaa
valikkokarttaan.
Kameratila - näyttää,
onko kamera video- vai
valokuvaustilassa. Voidaan
käyttää myös kuvan
ottamiseen.
Galleria - Näytä galleria
koskettamalla tätä kuvaketta.
Asetukset - Avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
Lisätietoja on kohdassa Lisäasetusten käyttäminen sivulla 52.
Makro - lähikuvien ottamiseen.
Salaman tila - aseta salaman tilaksi Automaattinen, Aina pois
käytöstä tai Aina käytössä.
Valotus - Lisätietoja on kohdassa Valotuksen säätäminen sivulla 51.
Zoom - Loitonna tai lähennä kuvaa.
Huomautus Aseta muistikortti, ennen kuin otat kuvan. Ilman
muistikorttia et voi tallentaa ottamaasi kuvaa. GW620 tukee enintään
32 Gt:n muistikorttia.
VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi.
Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat
koskettamalla näyttöä uudelleen.
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Kamera
Pikakuvaus

Kuvan ottamisen jälkeen

1 Pidä puhelimen

Ottamasi kuva näkyy näytössä.

oikealla sivulla olevaa
kameranäppäintä alhaalla.
Pidä puhelinta
vaakasuunnassa ja
kohdista linssi kuvattavaan
kohteeseen.
Paina kuvauspainiketta
kevyesti, jolloin etsinnäytön
keskelle ilmestyy
tarkennusruutu.
Pidä puhelinta niin, että
kuvauskohde näkyy
tarkennusruudussa.
Kun tarkennusruutu muuttuu
vihreäksi, kamera on
tarkentanut kohteen.
Paina kuvauspainiketta ja
pidä sitä alhaalla.

2

3

4

5

6

VIHJE Kasvojen seuranta
Kamera tunnistaa kasvot ja
tarkentaa automaattisesti
kasvoihin - tuloksena on
selvempiä kuvia.
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Laheta Lähetä kuva
valitsemalla lähetystavaksi
Sähköposti, Gmail, Viestit, My
e-mail jne.

HUOMAUTUS:
multimediaviestien lataaminen
verkkovierailun aikana saattaa
olla lisämaksullista.
Kayta Käytä kuvaa
taustakuvana.
Nimeä uudelleen Muokkaa
valitun kuvan nimeä.
Muokkaa Muokkaa kuvaa eri
työkaluilla.

Palaa edelliseen valikkoon.
Poista kuva.
Ota toinen kuva välittömästi.
Nykyinen kuva tallennetaan.
Näytä tallennettujen kuvien
galleria.

Salaman käyttäminen

Valotuksen säätäminen

Salaman oletusasetus on
Autom., mutta voit valita muita
asetuksia.
1 Avaa salaman alivalikko
valitsemalla etsimen
.
vasemmasta reunasta
2 Käytettävissä on kolme
salama-asetusta:
Autom. - kamera arvioi
onnistuneen kuvan
tarvitseman valotuksen ja
käyttää salamaa tarvittaessa.
Käytössä - salamaa käytetään
aina.
Pois käytöstä - salamaa
ei käytetä. Tämä on
käytännöllistä, jos haluat
säästää akkua.
3 Kun kosketat haluamaasi
asetusta, salamavalikko
sulkeutuu automaattisesti, ja
voit kuvata heti.
4 Etsimessä näkyvä tilakuvake
muuttuu valitsemasi
salamatilan mukaan.

Valotus määrittää kuvan
vaaleiden ja tummien
alueiden välisen suhteen.
Matalakontrastinen kuva näyttää
sumuiselta ja korkeakontrastinen
tarkalta.
1 Valitse
.
2 Jos haluat tummemman
ja utuisemman kuvan,
liu’uta kontrastin ilmaisinta
suuntaan
ja jos haluat
valoisamman ja terävämmän
kuvan, liu’uta sitä suuntaan
.

Zoomauksen käyttäminen
Voit lähentää ja loitontaa kuvaa.
Valitse
ja säädä zoomia.
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Kamera
Jatkuva kuvaus
1 Voit avata kaikki lisäasetukset

joten muistiin mahtuu
vähemmän kuvia.

valitsemalla etsimessä
.
Valitse sitten Kuvaustila ja
Jatkuva kuvaus.
2 Kohdista kohde etsimeen
ja paina kuvauspainiketta,
kuten ottaessasi tavallista
kuvaa.
3 Kamera ottaa nopeasti useita
peräkkäisiä kuvia.

Valkotasapaino valitse Automaattinen,
Hehkulamppuvalo,
Aurinkoinen,
Loistelamppuvalo tai Pilvinen.

Lisäasetusten käyttäminen

Ajastin - Voit määrittää
laukaisimen painamisen
jälkeisen viiveen. Valitse Pois,
3 sekuntia, 5 sekuntia tai 10
sekuntia. Tämä on ihanteellista,
jos haluat olla mukana kuvassa.

Avaa etsimestä kaikki
lisäasetukset valitsemalla
.
Voit muuttaa kameran asetusta
pyörittämällä valintakiekkoa.
Valitse asetus ja paina sitten
Takaisin-näppäintä.
Kuvan koko - säästä muistitilaa
muuttamalla kuvan kokoa.
Kuvanlaatu - Valitse Erittäin
tarkka, Tarkka tai Normaali.
Mitä parempi kuvanlaatu, sitä
tarkempi kuva. Kuvanlaadun
paraneminen kasvattaa
kuitenkin myös kuvakokoa,
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Kuvaustila - valitse normaali
jatkuva kuvaus, Kauneus kuva,
Kehystetty tai Automaattinen
panoraama.

ISO - ISO määrittää kameran
valoanturin herkkyyden. Mitä
korkeampi ISO-arvo, sen
herkempi kamera on valolle.
Tämä on hyödyllinen heikosti
valaistuissa tiloissa, joissa ei voi
käyttää salamaa. Valitse ISOarvoksi Autom, 100, 200 tai 400.

Maisematila - valitse
Automaattinen, Pystysuunta,
Vaakasuunta, Urheilu ja
Yökuvaus.

Näytä otettu kuva - valitse
Käytössä, jos haluat tarkistaa
ottamasi kuvan heti.

Väritehoste- Valitse värisävy
uutta valokuvaa varten.

Ruudukkonäkymä - valitse
Pois, 2 x 2 ruudukko tai 3 x 3
ruudukko.

Tarkennus - valitse
Automaattinen tai Manuaalinen.

Sulkijan ääni - valitse jokin
neljästä sulkijan äänestä.

Kasvot - Valitse tarkennustapa.
Valitse Ei mitään, Seuranta tai
Hymykuva.

Paikkatietotunnisteet - käytä
puhelimesi paikkatietopalveluja.
Voit lisätä kuviin paikkatiedot.
Jos lataat paikkatiedoilla
varustetut kuvat kyseistä
palvelua tukevaan blogiin, voit
näyttää kuvat kartalla.
HUOMAUTUS: toiminto on
käytettävissä vain, kun GPS on
otettu käyttöön.

y Ei mitään - tarkennus
säädetään automaattisesti
niin, että kuvasta tulee
selkeä ja terävä.
y Seuranta - kamera tunnistaa
kasvot automaattisesti ja
käyttää tarkennukseen toista
tarkennuskehystä.
y Hymykuva - älykäs valaistus
käytössä tai pois käytöstä.
Ottaa kuvan automaattisesti,
kun kuvattavat henkilöt
hymyilevät.

Piilota kuvakkeet - valitse
kamera-asetusten kuvakkeiden
piilottaminen manuaalisesti tai
automaattisesti.
Palauta - palauta kaikki
kameran oletusasetukset.
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Kamera
VIHJE Kun suljet kameran,
kaikki asetukset palautetaan
oletusarvoihin lukuun ottamatta
kuvakokoa ja kuvanlaatua.
Muut kuin oletusarvoiset
asetukset, esimerkiksi värisävy
ja ISO, on palautettava. Tarkista
nämä ennen seuraavan kuvan
ottamista.

Tallennettujen kuvien
tarkasteleminen
1 Voit tarkastella tallennettuja
kuvia kameratilassa.
Voit avata kuvagallerian
valitsemalla .
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Videokamera
Etsimen ominaisuudet
Takaisin - palaa
kotinäyttöön.
Aloita tallentaminen
Galleria - Näytä galleria
koskettamalla tätä
kuvaketta.

Asetukset - Avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
Lisätietoja on kohdassa Lisäasetusten käyttäminen sivulla 57.
Salaman tila - ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
Valotus - lisätietoja on kohdassa Valotuksen säätäminen sivulla 57.
Zoom - Loitonna tai lähennä kuvaa.
VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi.
Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat
koskettamalla näyttöä uudelleen.
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Videokamera
Pikavideon kuvaus

Videon kuvaamisen jälkeen

1 Pidä puhelimen

Näytössä näkyy kuvaamasi
videota esittävä still-kuva.

2
3
4

5
6

7

oikealla sivulla olevaa
kameranäppäintä alhaalla.
Valitse sitten
.
Videokameran etsin näkyy
näytössä.
Pidä puhelinta vaakaasennossa ja kohdista
objektiivi videon kohteeseen.
Aloita tallennus painamalla
kuvauspainiketta kerran.
REC näkyy etsimen
alareunassa. Ajastin ilmaisee
videon keston.
Voit lopettaa tallennuksen
valitsemalla näytössä .

Laheta Lähetä kuva
valitsemalla lähetystavaksi
Sähköposti, Gmail, Viestit, My
e-mail, YouTube jne.

HUOMAUTUS:
multimediaviestien lataaminen
verkkovierailun aikana saattaa
olla lisämaksullista.
Toista Toista video
koskettamalla.
Nimeä uudelleen Muokkaa
valitun kuvan nimeä.
Muokkaa Käytä kuvaa
taustakuvana.

Palaa edelliseen valikkoon.
Poista kuvaamasi video
koskettamalla ja vahvista poisto
valitsemalla Kyllä. Etsin palaa
näyttöön.
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Kuvaa toinen video
välittömästi koskettamalla.
Nykyinen video tallennetaan.
Näytä video- ja kuvagalleria
koskettamalla.

Valotuksen säätäminen
Valotus määrittää kuvan
vaaleiden ja tummien
alueiden välisen suhteen.
Matalakontrastinen kuva näyttää
sumuiselta ja korkeakontrastinen
tarkalta.
1 Valitse
.
2 Jos haluat tummemman
ja utuisemman kuvan,
liu’uta kontrastin ilmaisinta
suuntaan
ja jos haluat
valoisamman ja terävämmän
kuvan, liu’uta sitä suuntaan
.

Voit muuttaa videokameran
asetusta pyörittämällä
valintakiekkoa. Kun olet
valinnut asetuksen, kosketa OKpainiketta.
Koko - säästä muistitilaa
muuttamalla videon kokoa.
Maisematila - valitse Normaali
tai Yökuvaus.
Väritehoste - valitse värisävy
uutta näkymää varten.
Valkotasapaino Valkotasapainon ansiosta
valokuvan valkoiset
kohdat näyttävät aidoilta.
Jotta kamera voi säätää
valkotasapainon oikein,
sinun on ehkä määritettävä
valaistusolosuhteet. Valitse
Autom, Kirkas valo,
Aurinkoinen, Loisteputki tai
Pilvinen.

Lisäasetusten käyttäminen
Avaa kaikki lisäasetukset
valitsemalla etsimessä
Asetukset.
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Videokamera
Kesto - Määritä raja
videon kestolle. Määritä
multimediaviestinä lähetettävän
videon enimmäiskoko
valitsemalla Normaali tai MMS.

Tallennettujen videoiden
katselu

VIHJE Jos valitset MMS:n
keston, pienempi kuvanlaatu
mahdollistaa pitemmän videon
kuvaamisen.

sitä kerran. Toisto alkaa
automaattisesti.

Ääni - Tallenna äänetön video
valitsemalla Mykistä.
Piilota kuvakkeet - valitse
piilotetaanko kameravalikon
kuvakkeet automaattisesti tai
manuaalisesti.
Aseta uudelleen - Palauta
kaikki videokameran asetukset.
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1 Valitse etsimessä .
2 Galleria avautuu näyttöön.
3 Tuo video esiin koskettamalla

Valokuvat ja videot
Kuvien ja videoiden
tarkasteleminen

Kuvan asettaminen
taustakuvaksi

1 Valitse kameran

1 Kosketa kuvaa, jonka haluat

esikatselunäytössä .
2 Galleria avautuu näyttöön.
3 Avaa video tai kuva
koskettamalla sitä.
VIHJE Sipaise vasemmalle
tai oikealle, jos haluat katsoa
muita kuvia tai videoita.

Videon tai kuvan zoomaus
katselun aikana
Katsellessasi kuvia voit lähentää
ja loitontaa niitä valitsemalla
.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen videon
katselun aikana
Voit säätää videon
äänenvoimakkuutta toiston
aikana koskettamalla näytön
vasemmassa reunassa olevia
äänenvoimakkuuspainikkeita.

asettaa taustakuvaksi.

2 Avaa valikko koskettamalla
näyttöä.

3 Valitse Käytä ja valitse
Aseta taustakuva.

4 Näyttö muuttuu
pystysuuntaiseksi.

Valokuvien muokkaaminen
Voit muokata ja elävöittää
valokuviasi monella tapaa.
1 Avaa muokattava valokuva ja
valitse valikkonäppäin.
2 Muokkaa kuvaa koskettamalla
seuraavia kuvakkeita:
Kierrä ja käännä - voit
kiertää ja kääntää kuvaa huvin
vuoksi tai nähdäksesi sen
paremmin.
Rajaa - Rajaa kuva. Valitse
neliön tai ympyrän muotoinen
rajausalue ja valitse alue
napauttamalla sitä.
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Valokuvat ja videot
Tallenna kuviin tehdyt
muutokset.

Säätö - voit
muokata kuvaa, joka on
otettu automaattisilla
kuvasasetuksilla (esim. väri tai
kirkkaus).
Tehoste - käytä kuvaan
erilaisia tehosteita.

Poista kuvaan tehdyt
muokkauksezt.

Kuvan kiertäminen
1

Kehys - lisää kuvaan
kehykset.

Kierrä 90 astetta
myötäpäivään

2

Teksti - lisää kuvaan
tekstiä.

Kierrä 90 astetta
vastapäivään

3

Käännä pystysuunnassa

4

Käännä vaakasuunnassa

Clipart - lisää kuvaan
clipart-tehosteita.
Piirrosalusta - voit
piirtää kuvaan vapaalla
kädellä. Valitse viivan paksuus
neljästä vaihtoehdosta ja
valitse sitten väri.
Leima - koristele kuvaa
leimasimilla. Valitse joku
leimasimista ja sijoita se
valokuvaan koskettamalla.
Muuta koko - muuta
kuvan kokoa.
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Tekstin lisääminen kuvaan
1 Valitse muokkausnäkymässä
.

2 Valitse tekstin väri ja valitse
jokin puhekuplan muoto.

3 Kirjoita teksti näppäimistöllä
ja valitse Valmis.

4 Siirrä tekstiä koskettamalla ja
liu’uttamalla.

Tehosteen lisääminen
kuvaan

Kuvan säätäminen

1 Valitse muokkausnäkymässä

.
Käytä säätöpalkkia ja säädä
kuvaa.
Säädä kuvausasetuksia
1
automaattisesti.
Vertaa kuvaa ennen
2
säätöä ja sen jälkeen.
Säädä kuvan kirkkautta
3
ja kontrastia.
Säädä valoja ja varjoja.
4
Säädä kuvan kirkkautta
5
ja kontrastia.
Säädä kuvan
6
värikylläisyyttä.
Säädä kuvan terävyyttä.
7
Poista kuvakohinaa.
8

.
2 Voit käsitellä kuvaa useilla eri
tehosteilla
3 Voit poistaa tehosteen
.
valitsemalla

Kuvan rajaaminen
1 Valitse muokkausnäkymässä
.

2 Valitse muoto, jota haluat
käyttää kuvaan rajaamiseen.

3 Vedä rajaustyökalu sen
alueen päälle, jonka haluat
rajata. Valittu osa siirretään
vetämällä.
4 Kun olet tehnyt kaikki
valinnat, valitse Valmis.

1 Valitse muokkausnäkymässä
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Valokuvat ja videot
Kehyksen lisääminen
1 Valitse muokkausnäkymässä

4 Voit poistaa piirroksesi
valitsemalla

.

.
2 Valitse kehys valitsemalla
tai .
3 Valitse koko kehys
.
valitsemalla

Leiman lisääminen

Clipart-tehosteen
lisääminen

3 Kosketa kuvan kohtaa, johon

1 Valitse muokkausnäkymässä

4 Voit säätää väriä valitsemalla

.

2 Kosketa

-kuvaketta ja
valitse clipart-tehoste.
3 Säädä clipart-tehosteen
kokoa.
4 Voit kiertää clipart-tehostetta
valitsemalla
tai .

Piirustusalustan
käyttäminen
1 Valitse muokkausnäkymässä
.

2 Valitse muoto valitsemalla
.

3 Aseta myös väri ja paksuus.
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1 Valitse muokkausnäkymässä
.

2 Katso saatavana olevat leimat
valitsemalla

.

haluat lisätä leiman.
.

Koon muuttaminen
1 Valitse muokkausnäkymässä
.

2 Muuta kuvan koko
vierittämällä palkkia.

Videoiden muokkaaminen
MPEG4-videoita voi muokata
videonmuokkaustoiminnoilla.

Videon keston
muuttaminen
1 Valitse Muokkaa ja valitse

Tekstityksen lisääminen
1 Valitse muokattava video.
2 Valitse Muokkaa ja lisää

.

2 Valitse

ja merkitse
uusi alku- ja loppukohta
valitsemalla uudelleen .
3 Valitse Valmis tai , jos
haluat hylätä muutokset ja
palata takaisin galleriaan.

Siirtymätehosteen
muuttaminen
1 Valitse siirtymätehoste ja
kosketa
esikatselua
varten.
ja säädä kestoa
2 Valitse
vetämällä palkkia
3 Tallenna siirtymätehoste
valitsemalla Valmis. Käytä
valittua siirtymätehostetta
valitsemalla Käytä.
Valitsemalla Käytä kaikkiin
voit käyttää valittua
siirtymätehostetta kaikkiin
Kuvakäsikirjoituksen
videoihin.

3

4

5

6

7

videoon tekstitys valitsemalla
.
Valitse
ja keskeytä
toisto tekstin alkukohdan
asettamista varten.
Valitse ensin Alkaa ja sitten
tekstityylit. Kirjoita teksti
näppäimistöllä ja valitse
Valmis.
Kosketa kohtaa, johon haluat
liittää tekstin, ja valitse sitten
Valmis.
Valitse Tallenna. Korvaa
aiempi tiedosto tai tallenna
uusi tiedosto.
Toista nämä vaiheet, kun
haluat lisätä lisää tekstiä.
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Valokuvat ja videot
Tehosteen lisääminen
1 Valitse muokattava video.
2 Valitse Muokkaa and select
.
3 Valitse kuvaan lisättävä
tehoste.

Ääniraidan lisääminen
videoon
1 Valitse muokattava video.
2 Valitse Muokkaa ja valitse
.

3 Valitse

Kuvan ottaminen videosta
Voit ottaa kuvan videosta.
1 Valitse muokattava video.
2 Valitse Muokkaa ja valitse
.
3 Toista video ja ota kuva
haluamastasi kohtauksesta
valitsemalla .
4 Kuva tallennetaan
puhelimeen stillkuvana.

4
5

6
7

8
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. Omat äänet
-kansio avautuu. Valitse
ääniraita, jonka haluat lisätä
videoon.
Videon alkuperäinen
ääniraita poistetaan.
Jos äänileike on lyhyempi
kuin video, aseta
toistokertojen määrä
valitsemalla Yksi kerta tai
Toista.
Korvaa aiempi tiedosto tai
tallenna uusi tiedosto.
Voit myös äänittää uuden
tiedoston ja lisätä ääniraidan
valitsemalla .
Tallenna nykyinen ääniraita
valitsemalla Valmis.

Multimedia
Voit tallentaa
multimediatiedostoja
muistikortille ja käyttää kuva- ja
videotiedostoja helposti.
Avaa Multimedia-valikko
ja valitsemalla
valitsemalla
Multimedia-välilehdessä
Galleria. Voit näyttää
kaikki multimediatiedostot
luettelopalkissa.
Huomautus Muista
asettaa puhelimeen muistikortti
valokuvien tallentamista ja
käyttämistä varten. Ilman
muistikorttia puhelin ei näytä
valokuvia tai videoita.

Käytettävissä on viisi
luettelopalkkia.
Kaikki
: näytä kaikki kuvat
ja videot.
Suosikki
: Jos pidät
kuvaa tai videota painettuna,
valintanäyttö avautuu. Merkitse
kuva suosikiksi valitsemalla
Suosikki. Suosikkipalkki sisältää
suosikkikuvasi ja -videosi.

Video
: näyttää kaikki
videot.
Tunniste
: tämä palkki
sisältää kaikki kuvat ja videot,
joihin olet lisännyt tunnisteen.
: Jos käytät
Henkilöt
kamerassa Kasvojenseurantaasetusta ja otat kuvan, se
lisätään tähän palkkiin. Voit
antaa kuvassa olevalle henkilölle
uuden lempinimen. Voit myös
yhdistää kuvan yhteystietoon.

Aikajana-näkymä
GW620:n galleriassa voit näyttää
kuvat ja videot Aikajananäkymässä. Kuvat näytetään
kuvauspäivän mukaisessa
aikajärjestyksessä vasemmalta
oikealle. Jos valitset tietyn
päivämäärän, kaikki sinä
päivänä otetut kuvat näkyvät
ryhmänä valkoisessa taustassa.
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Multimedia
Omat kuvat -asetusvalikko

Kuvan käyttäminen

Valitse kuva ja avaa
käytettävissä olevat asetukset
pitämällä sitä painettuna.

Voit käyttää kuvia taustakuvina
ja jopa soittajan tunnistamiseen.
1 Pidä kuvaa painettuna ja
valitse Aseta tilaan.
2 Valitse Taustakuva tai
Kuvatunnus.

Kuvan lähettäminen
1 Lähetä kuva pitämällä sitä
painettuna.

2 Valitse Jaa. Valitse Sähköposti

Kuvaesityksen luominen

tai Viestit.
3 Jos valitset Viesti tai
Sähköposti, video liitetään
viestiin ja voit kirjoittaa
viestin ja lähettää sen
tavalliseen tapaan.

Jos haluat tarkastella
puhelimeen tallennettuja kuvia,
voit luoda kuvaesityksen. Tällöin
jokaista kuvaa ei tarvitse avata
ja sulkea erikseen.
1 Pidä kuvaa painettuna ja
valitse Kuvaesitys.

Videon lähettäminen
1 Lähetä video pitämällä sitä
painettuna.

2 Valitse Jaa. Valitse Sähköposti
tai Viestit.
Jos valitset Viesti tai
Sähköposti, video liitetään
viestiin ja voit kirjoittaa
viestin ja lähettää sen
tavalliseen tapaan.
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Kuvan tarkistaminen.
Voit tarkistaa kuvan tiedot,
kuten Nimi, Päiväys, Osa,
Tarkkuus, Koko, Tyyppi ja
Tunniste.
1 Pidä kuvaa painettuna ja
valitse Tiedot.

Mediasoitin
Mediasoitin-kansiossa on
luettelo ladatuista videoista
ja puhelimella tallennetuista
videoista.
Videon katsominen
1 Valitse Multimediavälilehdeltä Mediasoitin.
2 Valitse toistettava video.
VIHJE GW620 tukee DivXvideomuotoa, minkä ansiosta
eri sisältöjä voi toistaa
monipuolisesti.

Paina valikkonäppäintä ja
valitse Musiikki. Voit toistaa
musiikkikappaleita, järjestää
musiikkia albumien ja esittäjien
mukaan tai luoda soittolistoja.

Soittoäänen asettaminen.
Käytettävissä on kolme-asetusta:
1 Valitse musiikkitiedosto
musiikkiluettelosta tai
mediasoittimesta, valitse
Aseta tilaan ja aseta se
soittoääneksi pikavalikosta.
2 Äänitä äänimuistio
käyttämällä äänitystä ja aseta
se soittoääneksi.
3 Valitse Asetukset - Ääni
ja näyttö - Puhelimen
soittoääni.

Videoeditori
1 Kosketa

ja valitse sitten
Videoeditori.
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Multimedia
Kuvakäsikirjoitus
1

2

3

4
5
6
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Aseta BGM
- lisää musiikkia
kuvakäsikirjoitukseen tai
vaihda äänitiedostoa.
Tuo tiedostot
- lisää mediatiedostoja
kuvakäsikirjoitukseen.
Voit lisätä enintään 32
mediatiedostoa.
Leikkeiden hallinta
- hallitse lisättyjä
mediatiedostoja. Jos
mediatiedostoa ei ole lisätty,
painike ei ole käytettävissä.
Esikatselu - esikatsele
videotiedosto.
Tallenna - tallenna
videotiedosto.
Lisää tekstiä
- lisää tekstikehys
kuvakäsikirjoitukseen.
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Valitse ensin
videota.

muokataksesi

- Valitse kaikki tiedostot
koskettamalla; enimmäismäärä
on 32.
- Poista kaikkien tiedostojen
valinta koskettamalla
25/32 - näyttää valitun
tiedoston numeron
- Siirry seuraavaan
vaiheeseen koskettamalla.

Musiikkivideo
1 Tarkista eri tyylit kääntämällä
vasemmalle ja oikealle.
Musiikkivideota varten voi
valita vain valokuvia.
- Siirry takaisin
Videoeditori-näkymään.
- näytä tyylin nimi ja
kuvaus.
- Esikatsele tyyli.
- Valitse koskettamalla
Valitse kuvat.
2 Kun olet valinnut valokuvat,
valitse
ja siirry seuraavaan
vaiheeseen.
- Vaihda satunnaistilaan
koskettamalla.
- Vaihda alkuperäiseen
tilaan koskettamalla.
- Vaihda näyttötilaan
koskettamalla.
3 Valitse kaikki kuvat
valitsemalla
ja valitse .
4 Valitse musiikki ja aseta se
taustamusiikiksi.

5 Kirjoita videon nimi qwertynäppäimistöllä ja tallenna se.

6 Toista koko videotiedosto
valitsemalla

.

7 Tallenna videotiedosto
valitsemalla

.

Automaattinen leikkaus
Tyylimalleja on kolme: Pysty,
Vaaka ja Liikkuva.
ja valitse video.
1 Valitse
Siirry seuraavaan vaiheeseen.
2 Esikatsele videotiedosto
valitsemalla
.
3 Tallenna tiedosto valitsemalla
.
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Multimedia
Pelaaminen

5 Voit tarkistaa massamuistin

1 GW620-puhelimessa on

sisällön tietokoneessa ja
siirtää tiedostot.
HUOMAUTUS: Asenna
SD-muistikortti ensin. USBmassamuistia ei voi käyttää
ilman SD-muistikorttia.

valmiina joitakin pelejä. Voit
myös ladata lisää pelejä
Market-palvelusta.
2 Käynnistä peli tai sovellus
valitsemalla Käynnistä.
HUOMAUTUS: pelin tai
sovelluksen lataaminen voi olla
lisämaksullista.
HUOMAUTUS: Java-pelejä ja
-sovelluksia voi asentaa vain
webin kautta.

Tiedostojen siirtäminen
USB-massamuistilla
Tiedoston siirto USBmassamuistilla:
1 Kytke GW620 tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
2 Valitse Asetukset - SDmuistikortti ja puhelin aktivoi Vain massamuisti.
3 Vedä USB-kuva tilapalkista.
4 Valitse USB-yhteys
muodostettu ja Ota käyttöön.
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Musiikki
LG GW620 -puhelimessa
on musiikkisoitin, joten voit
kuunnella suosikkikappaleitasi.
Avaa musiikkisoitin valitsemalla
. Voit valita jonkin seuraavista
kansioista:
Esittäjät - selaa
musiikkikokoelmaa esittäjien
mukaan.
Albumit - selaa
musiikkikokoelmaa albumien
mukaan.
Kappaleet - kaikki puhelimessa
olevat musiikkikappaleet.
Soittoluettelot - kaikki
tekemäsi soittoluettelot.

Kappaleen toistaminen
1 Valitse Multimediavälilehdeltä Musiikki.

2 Valitse Kappaleet.
3 Valitse toistettava
musiikkikappale.

4 Voit keskeyttää toiston
valitsemalla

.

5 Siirry seuraavaan
kappaleeseen valitsemalla
.
6 Siirry kappaleen
ensimmäiseen osaan
valitsemalla
. Siirry
edelliseen kappaleeseen
valitsemalla
.
Voit säätää äänenvoimakkuutta
musiikkia kuunnellessasi
puhelimen vasemmalla
sivulla olevien
äänenvoimakkuusnäppäinten
avulla.
Valitse musiikkikappale
luettelosta. Valitse Toista, Lisää
soittolistaan, Käytä puhelimen
soittoäänenä, Poista tai Etsi.

HUOMAUTUS: Musiikin
tekijänoikeudet on ehkä suojattu
kansainvälisillä sopimuksilla ja
kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.
Musiikin kopioiminen saattaa
olla luvanvaraista. Joidenkin
maiden kansalliset lait kieltävät
tekijänoikeudella suojatun
aineiston kopioimisen yksityiseen
käyttöön. Selvitä kyseessä
olevan maan tekijänoikeudella
suojattuun aineistoon liittyvät lait
ennen tiedostojen lataamista tai
kopiointia.

Radion käyttäminen
LG GW620 -puhelimessa on
sisäinen FM-radio, joten voit
kuunnella suosikkiradiokanaviasi
missä tahansa.
HUOMAUTUS: Radion
kuuntelemiseen tarvitaan
kuulokkeet. Liitä ne
kuulokeliitäntään.
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Multimedia
Automaattinen kanavien haku
1 Valitse FM-radio.
2 Paina valikkonäppäintä.
3 Valitse Automaattinen
viritys ja Kyllä. Kanaville
annetaan kanavanumerot,
kun valitset Aseta, Ohita
ja Seis.
HUOMAUTUS: Voit
hakea kanavan myös itse
radiotaajuuden vieressä
olevalla säätöpyörällä.

Kanavien nollaaminen
1 Valitse FM-radio.
2 Voit nollata nykyisen kanavan
valitsemalla Automaattinen
viritys tai nollata kaikki
kanavat valitsemalla Nollaa
kaikki kanavat. Jos nollaat
kaikki kanavat, kukin kanava
palaa 87,5 MHz:n taajuudelle.
VIHJE Voit parantaa
radion kuuluvuutta
pidentämällä kuulokejohtoa,
joka toimii antennina.
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Varoitus Jos kytket
kuulokkeen, joka ei olet
tarkoitettu tälle puhelinmallille,
radio ei ehkä kuulu oikein.

Google-sovellukset
1 Määritä ensin Google-tili.

Market

Kirjoita käyttäjätunnus ja
salasana
2 Kun olet kirjautunut,
Google-tilisi yhteystiedot,
sähköpostiviestit ja
kalenteri synkronoidaan
automaattisesti GW620puhelimeen.

Voit ladata Market-palvelusta
käteviä sovelluksia ja pelejä.
Jos lataat Market-palvelusta
sovelluksia ja pelejä, ne näkyvät
GW620-puhelimen valikossa.
Voit lähettää kommentteja
sovelluksesta tai merkitä sen, jos
se ei ole yhteensopiva GW620puhelimen kanssa.
1 Valitse luokka, jonka sisältöä
haluat selata.
2 Valitse asennettava sovellus.
HUOMAUTUS: Voit lopettaa
pelin Aloitus- tai Takaisinnäppäimellä. Puhelin siirtyy
valmiusnäyttöön. Voit myös
käyttää pelin valikkonäppäintä.

Google Maps
Voit tarkistaa nykyisen sijaintisi,
liikennetiedot ja vastaanottaa
ajo-ohjeita. GW620-puhelimen
on käytettävä Wi-Fi- tai 3G/
GPRS-yhteyttä.
HUOMAUTUS: Google Maps
ei sisällä kaikkia kaupunkeja tai
maita.
HUOMAUTUS: Sijainnin
katunäkymässä voit ottaa
käyttöön Kompassitilan
painamalla valikkonäppäintä ja
valitsemalla Kompassitila.
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Google-sovellukset
Gmail
Gmailin asetukset määritetään
puhelimen ensimmäisellä
käyttökerralla. Puhelimen
Gmail-sähköposti synkronoidaan
valittujen synkronointiasetuksien
mukaisesti verkkopalvelussa
olevan Gmail-sähköpostin
kanssa. Oletusnäkymä on
Saapuneet-kansion.
Paina valikkonäppäintä ja
valitse Päivitä, kun haluat
lähettää tai vastaanottaa
uusia sähköpostiviestejä ja
synkronoida matkapuhelimen
sähköpostiviestit verkossa
olevaan Gmail-sähköpostiin.

Tapahtuman lisääminen
kalenteriin
1 Valitse Kalenteri.
2 Sinun on luotava Google-tili,

3
4
5

Google Talk
Google Talk on Googlen
pikaviestiohjelma. Sovelluksen
avulla voit kommunikoida
muiden Google Talk -käyttäjien
kanssa.

6
7

8
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jotta voit käyttää Kalenteritoimintoa.
Valitse päivämäärä, johon
haluat lisätä tapahtuman.
Paina valikkonäppäintä ja
valitse Uusi tapahtuma.
Valitse Mikä ja kirjoita
tapahtuman nimi. Tarkista
päivämäärä ja valitse
tapahtuman alkamisaika.
Kirjoita tapahtuman
päättymisaika- ja päivämäärä alempiin aika- ja
päivämääräruutuihin.
Kosketa Missä ja kirjoita
sijainti.
Jos haluat liittää
huomautuksen, valitse
Kuvaus ja kirjoita tiedot.
Jos haluat toistaa hälytyksen,
valitse Toisto ja aseta
muistutukset tarvittaessa.

9 Tallenna tapahtuma
kalenteriin valitsemalla
Tallenna. Kaikkien
tapahtuman sisältävien
päivien kohdalla näkyy
värillinen neliö, ja
tapahtuman alkaessa
annetaan hälytys. Tämä
helpottaa aikatauluissa
pysymistä.

Oletuskalenterinäkymän
muuttaminen
1 Valitse Google-välilehdeltä
Kalenteri. Paina
valikkonäppäintä.
2 Voit valita 1 päivän, viikon
tai kuukauden näyttävän
kalenterinäkymän.
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Apuohjelmat
Hälytyksen asettaminen

8 Kun pidät kelloa painettuna,

1 Valitse Herätyskello.
2 Jos haluat lisätä uuden

näyttöön tulee erityyppisiä
kelloja. Voit valita jonkin
niistä
9 Voit poistaa kaikki hälytykset.

3

4

5
6

7
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hälytyksen, valitse Lisää
hälytys. Puhelimessa on
esiasetettuja hälytyksiä, ja
voit ottaa käyttöön jonkin
niistä.
Ota hälytys käyttöön
koskettamalla ja aseta
aika. Kun aika on asetettu,
GW620 ilmoittaa, kuinka
paljon aikaa on hälytyksen
aktivoitumiseen.
Valitse soittoääni. Voit
asettaa myös värinän ja
toiston. Kuvakkeet osoittavat
valitsemasi viikonpäivän.
Voit nimetä hälytyksen
valitsemalla Nimike.
Kun hälytys soi, voit käyttää
10 minuutin torkkua tai
poistaa sen käytöstä.
Palaa ensimmäiseen
hälytysnäkymään valitsemalla
.
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Laskimen käyttäminen
1 Valitse Apuohjelmatvälilehdeltä Laskin.

2 Kirjoita numerot
numeronäppäimillä.

3 Valitse yksinkertaisissa
laskutoimituksissa (+, –, x tai
÷) ja sen jälkeen =.
4 Monimutkaisimmissa
laskutoimituksissa paina
valikkonäppäintä, valitse
Lisäasetuspaneeli ja valitse
sin, cos, tan, log, jne.

Pikatoimisto
Voit hallita ja tarkastella
asiakirjoja. Seuraavia muotoja
tuetaan: pdf, doc, txt, xls ja zip
1 Valitse muistikortti.
Näet tiedostot ja kansiot
luettelona.
2 Jos valitset Viime asiakirjat,
äskettäin tarkastelemasi
asiakirjat tulevat näkyviin.
3 Kun pidät tiedostoa
painettuna, Nimeä
uudelleen-, Ominaisuudetja Poista-asetukset tulevat
näkyviin.
4 Valitse tiedosto ja avaa
valikkonäppäimellä Avaa, Tallenna-, Päivitys-,
Ominaisuudet- tai Tietojavaihtoehdot. Tiedostotyypin
mukaan asetuksia voi olla
enemmän.
pdf : Siirry sivulle, Sovita
sivulle, Sovita leveyteen
doc/txt : Etsi

xls : laskentataulukko - valitse
Asettelu tai Koko näyttö.

Äänitys
Voit tallentaa äänimuistioita tai
muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen
tallentaminen
1 Valitse Äänitys.
2 Valitse Tallenna.
3 Aloita äänitys valitsemalla
.

4 Lopeta äänitys valitsemalla
.

5 Valitse Käytä ja käytä
puhelimen soittoäänenä.
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Apuohjelmat
Äänitallenteen
lähettäminen
1 Kun äänitys on valmis, voit
lähettää äänitiedoston
valitsemalla Jaa.
2 Äänite lisätään viestiin, ja voit
kirjoittaa viestin ja lähettää
sen tavalliseen tapaan.

78

LG GW620 | Käyttöopas

Web
Selain
Selain-toiminnolla saat pelit,
musiikin, uutiset, urheilun,
viihteen ja paljon muuta
väreissä suoraan puhelimeesi.
Monipuolisesti missä tahansa.

Verkon käyttäminen
1 Valitse Tietoliikennevälilehdeltä Selain.

2 Orange-sivusto avautuu.
HUOMAUTUS: Palvelun
käyttö ja sisältöjen
lataaminen on maksullista.
Kysy tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.

Web-työkalurivin
käyttäminen
Avaa pienoisohjelma
valitsemalla
.
1 Koskettamalla voit päivittää
.
web-sivun
2 Siirry seuraavalle sivulle
.
valitsemalla
3 Siirry edelliselle sivulle
.
valitsemalla
4 Valitse Lisää/Näytä
kirjanmerkki, Näytä historia
ja Näytä eniten käytetyt
valitsemalla
.
5 Avaa toinen web-sivu uuteen
ikkunaan valitsemalla
.
6 Koskettamalla voit muuttaa
selaimen asetuksia
.
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Web
Asetusten käyttäminen
Tarkista asetukset painamalla
valikkonäppäintä
Siirry - siirry web-sivustoon
kirjoittamalla sen osoite
Lopeta - sulje selain.
Etsi sivu - etsi merkityt
sivut
Valitse teksti - Valitse
kopioitava teksti koskettamalla.
Voit liittää sen kaikkiin
syöteruutuihin.
Lataukset - näytä
lataushistoria
Lisää
y Kirjanmerkit - Lisää/Näytä
kirjanmerkki, Näytä historia
ja Näytä eniten käytetyt
y Yleiskatsaus ikkunoihin näytä kaikki avoimet ikkunat.
y Sivun tiedot - näyttää sivun
tiedot.
y Jaa sivu - lähetä sivu
sähköpostitse tai viestissä.
y Asetus - aseta sivun sisällön
asetukset.
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Kirjanmerkkien lisääminen
ja käyttäminen
Voit nopeuttaa
suosikkisivustojesi avaamista
kirjanmerkkien avulla.
1 Valitse Tietoliikennevälilehdeltä Selain.
2 Valitse valikko, valitse Lisää
ja Kirjanmerkit. Voit myös
.
valita
Näkyviin tulee luettelo
kirjanmerkeistä.
3 Valitse Lisää kirjanmerkki ja
kirjoita kirjanmerkin nimi
URL-osoitteen jälkeen.
4 Valitse Valmis. Uusi
kirjanmerkki näkyy
kirjanmerkkiluettelossa.
5 Voit avata kirjanmerkin
valitsemalla sen ja sitten
Yhdistä. Selain avaa
kirjanmerkkiin liitetyn
sivuston.

Web-selaimen asetusten
muuttaminen
Valitse valikko, valitse Lisää ja
Asetukset. Voit myös valita
.
Voit muuttaa sivun asettelua
(esim. Tekstikoko, Tekstin
koodaus), muuttaa aloitussivua,
hallita välimuistia, evästeitä,
tietoturva-asetuksia jne.
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Asetukset
Paina valikkonäppäintä ja valitse
Asetukset. Voit myös valita
.
valikossa

Langattoman
tietoliikenteen hallinta
Tässä kohdassa voit hallita WiFi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit
asettaa myös lentokonetilan ja
matkapuhelinverkot.
Wi-Fi – Ota käyttöön Wi-Fi
Wi-Fi asetukset – aseta
Verkkoilmoitus tai Lisää Wi-Fiverkko.
Bluetooth – Käynnistä
Bluetooth.
Bluetooth-asetukset - aseta
Laitteen nimi ja Tunnistettavissa
sekä Etsi laitteita.
Matkapuhelinverkot – aseta
verkkovierailun, verkon ja APNverkkojen asetukset.
Lentokonetila – kun
Lentokonetila on käytössä,
langattomia yhteyksiä ei voi
käyttää.
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HUOMAUTUS: Langattoman
yhteyden valmiustilaa ei tueta.
Kun puhelin siirtyy lukitustilaan,
langaton yhteys katkeaa. Yhteys
palautetaan automaattisesti,
kun puhelin avataan uudelleen.
Näin voidaan säästää akkua.
Jos jokin sovellus vastaanottaa
parhaillaan dataa langattoman
yhteyden avulla, yhteyttä ei
katkaista, vaikka puhelimen
näyttö lukitaan.

Puhelu- asetukset
Aseta Vastaaja ja muut
puheluasetukset.
Katso Puheluasetukset.

Ääni ja näyttö
Äänetön tila – kaikki äänet
paitsi media ja hälytykset.
Ääniasetukset
Äänetön tila – Aseta kaikki
äänet. Media ja hälytykset ovat
äänettömällä.

Soittoäänen voimakkuus
- aseta saapuvien puhelujen
ja muiden ilmoitusten
äänenvoimakkuus.
Median äänenvoimakkuus
- aseta musiikin ja videoiden
äänenvoimakkuus.
Puhelimen soittoääni - aseta
oletussoittoääni.
Puhelin värisee – aseta
värinähälytys saapuville
puheluille.
Ilmoitussoittoääni - aseta
oletusilmoitussoittoääni.
Kuuluvat näppäinäänet – ota
käyttöön valintanäppäimistön
äänet.
Äänimerkki valinnasta – kun
valitset näytöltä kohteen,
valintaääni kuuluu.
Värinäpalaute – aseta
värinäpalaute.
SD-kortti-ilmoitukset - poista
käytöstä SD-kortti-ilmoitusten
äänet.

Näyttöasetukset
Suunta – suunta muuttuu
automaattisesti, kun puhelinta
kierretään.
Animaatio - näytä animaatio,
kun ikkuna avataan tai suljetaan.
Valoisuustunnistimen tila - ota
käyttöön valoisuustunnistimen
tila.
Kirkkaus - säädä
näytön kirkkautta, kun
valoisuustunnistimen tila on
poistettu käytöstä.
Näytön pimennys - aseta
näytön pimennyksen aika.

Tietojen synkronointi
Valitse synkronoitavat
sovellukset.

Tietoturva ja sijainti
Oman sijainnin lähteet
Käytä langattomia verkkoja
– katso langattomien verkkojen
sijainnit.
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Asetukset
Ota GPS-satelliitit käyttöön –
oletusasetuksena on katutason
tarkkuus.
Näytön lukituksen
poistokuvio
Aseta lukituksen poistokuvio
puhelimen suojaksi

SIM-kortin lukitus
Ota SIM-kortin lukitus käyttöön
tai vaihda SIM-kortin PIN-koodi

Näytettävät salasanat
Näytä salasana kirjoitettaessa

Sovellukset
Voit hallita sovelluksia ja asettaa
pikakäynnistysnäppäimiä.
Tuntemattomat lähteet –
muiden kuin Market-sovellusten
asennuksen oletusasetukset.
Pikakäynnistys
– Aseta sovellusten
pikakäynnistysnäppäimet. Voit
valita oletuspikakäynnistyksen
tai asettaa muita
pikakäynnistyksiä.
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Hallitse sovelluksia- hallitse ja
poista asennettuja sovelluksia.
Kehitys – aseta
sovelluskehitysasetukset, kuten
USB-virheenkorjaus, Pysy
hereillä ja Salli kuvitteelliset
sijainnit.

Tallennus SD-muistikorttiin
ja puhelimeen
USB-yhteyden tila – Vain
massamuisti.
SD-kortti – tarkista Tilaa
yhteensä ja Vapaa tila. Poista
turvallisesti valitsemalla Poista
SD-kortti käytöstä. Alusta SDkortti tarvittaessa.
Puhelimen sisäinen muisti
– Tarkista Vapaa tila. Valitse
Tehdasasetusten palauttaminen,
jos haluat poistaa kaikki
puhelimen tiedot.

Päivämäärä ja kellonaika
Aseta päiväys, aika, aikavyöhyke
ja muoto.

Sijainti ja teksti
Aseta paikallinen kieli
ja alue, Tekstinsyöttö ja
automaattikorjaus.

Tietoja puhelimesta
Näytä oikeudelliset tiedot
ja tarkista Puhelimen tila ja
Ohjelmistoversio.

DivX VOD -rekisteröinti
Luo DivX VOD rekisteröintikoodi.
Rekisteröinti ja tekninen tuki on
osoitteessa <http://vod.divx.
com/>.
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Wi-Fi
Langattoman yhteyden
hallinnan avulla voit hallita
laitteen langattomia Wi-Fiyhteyksiä. Siten puhelin voi
muodostaa yhteyden paikallisiin
langattomiin verkkoihin tai
käyttää Internetiä langattomasti.
Wi-Fi-yhteys on nopeampi ja
sen käyttöalue on suurempi
kuin Bluetooth-yhteyden.
Sitä voidaan käyttää nopeaan
sähköpostien lähettämiseen ja
vastaanottamiseen sekä webselaamiseen.
HUOMAUTUS: GW620 tukee
WEP- ja WPA-PSK/2-salausta.
Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja
tai järjestelmänvalvoja on
asettanut käyttöön salauksen
verkkoturvallisuuden
vuoksi, kirjoita suojausavain
ponnahdusikkunaan. Jos
salausta ei ole asetettu,
ponnahdusikkuna ei ole
näkyvissä. Saat suojausavaimen
Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai
järjestelmänvalvojalta.
86

LG GW620 | Käyttöopas

1. Wi-Fi-yhteyden
määrittäminen
1 Valitse Asetukset-välilehdeltä
Wi-Fi ja ota käyttöön Wi-Fi.
2 Yhteysosoitteen haku
– Etsii yhteysosoitteen
yhteyden muodostamista
varten.
3 Yhdistäminen
yhteysosoitteeseen
– Muodostaa APhakuluettelosta valittuun
yhteysosoitteeseen.
– Jos yhteysosoite
käyttää WEP- tai WPAPSK/2-salausta, kirjoita
suojausavain.

2. Wi-Fi-verkkoprofiilin tuki
1 Wi-Fi-profiilin tuki
(yhdistäminen usein
käytettyyn tai piilotettuun
yhteysosoitteeseen)
1) Jos yhteysosoite ei näy
hakuluettelossa, voit
yrittää tallentaa sen
profiilina.

2) Usein käytetyn
yhteysosoitteen
tallentaminen profiilina
helpottaa suojausavaimen
kirjoittamista, kun
yhteysosoite käyttää
salausta.
3) Jos yhteysosoite ei tue
DHCP:tä, muodosta yhteys
käyttämällä kiinteää IPosoitetta.
2 Wi-Fi-profiilin kenttien
kuvaukset.
1) Verkon nimi: SSID (ID)
2) Turvallisuustyyppi: WEP,
WPA-PSK/2.
3) Suojausavain: tallentaa
suojausavaimen.
4) IP/DNS-asetus:
Automaattinen tai
Staattinen sen mukaan,
tukeeko yhteysosoite
DHCP:tä.
Jos asetuksena on
Staattinen, kirjoita
arvot IP-osoite- ja DNSpalvelinkenttiin.

3 Wi-Fi-profiilin tallentaminen
1) Valitse Wi-Fi-verkotkohdan alaosasta Lisää WiFi-verkko ja kirjoita sitten
SSID ja Suojaustyyppi.
2) Kun olet muodostanut
yhteyden tätä
salausta käyttävään
yhteysosoitteeseen,
profiili tallennetaan
automaattisesti.

3. MAC-osoitteen
noutaminen
Jos määrität yhteyden
langattomaan verkkoon, joka
vaatii MAC-suodattimen, kirjoita
reitittimeen GW620-puhelimen
MAC-osoite.
1 Etsi MAC-osoite seuraavasti
2 Asetukset> Langattoman
tietoliikenteen hallinta >
Wi-Fi-asetukset > Valikko >
Lisäasetukset> MAC-osoite
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Ohjelmistopäivitys
Ohjelmistopäivitys

ennen päivittämistä.

LG-matkapuhelimen
ohjelmistopäivitysohjelma
Lisätietoja ohjelman
asentamisesta ja käytöstä on
osoitteessa http://update.
lgmobile.com.
Tällä ohjelmalla voit päivittää
ohjelmiston viimeisimmän
version nopeasti ja kätevästi
Internetissä ilman käyntiä
asiakaspalvelupisteessä.
Koska matkapuhelimen
ohjelmiston päivitys edellyttää
käyttäjän toimia koko prosessin
ajan, varmista, että toimit
kaikkien näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan ennen
seuraavaan vaiheeseen
siirtymistä. Huomaa, että USBkaapelin ja akun irrottaminen
päivityksen aikana saattaa
vaurioittaa puhelinta vakavasti.
Valmistaja ei ole vastuussa
tietojen katoamisesta päivityksen
aikana. Tärkeimmät tiedot
kannattaa vamuuskopioida

DivX Mobile
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DIVX VIDEO: DivX® on DivX, Inc.:
n kehittämä digitaalivideomuoto.
Tämä puhelin on virallinen
DivX-sertifioitu laite, joka
toistaa DivX-videota. Sivustossa
www.divx.com on lisätietoja
ja ohjelmistotyökaluja, joilla
voit muuntaa tiedostoja DivXvideomuotoon.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Tämä DivX Certified® -laite
vaatii DivX-rekisteröinnin, jotta
sillä voi toistaa DivX Videoon-Demand (VOD) -sisältöä.
Luo rekisteröintikoodi laitteen
asetusvalikon DivX VOD -osassa.
Kun sinulla on koodi, siirry
sivustoon vod.divx. com ja
viimeistele rekisteröintiprosessi.
Saat myös lisätietoja DivX VOD
-muodosta.

DivX-sertifioitu laite toistaa
DivX®-videomuotoja
kuvakokoon 320x240 asti

Lisävarusteet
Matkapuhelimelle on saatavana erilaisia lisävarusteita, joista osa on
ostettava erikseen. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.
Lisätietoja saatavuudesta saat paikalliselta LG-jälleenmyyjältä. (Alla
kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)
Matkasovitin

Datakaapeli
GW620puhelimen
kytkeminen
tietokoneeseen

Akku

Stereokuulokkeet

Käyttöopas
Lue lisää
GW620puhelimesta.
GW620 Käyttöopas

SUOMI

HUOMAUTUS:
• Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
• Muutoin takuu voi mitätöityä.
• Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.
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Käyttöympäristön lämpötila
Enintään: +55 °C (latauksen
purku),
+45 °C (lataus)
Vähintään –10 °C
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Tutustu huolellisesti näihin
yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden
ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa olla
vaarallista tai laitonta.

Altistuminen
radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta
ja ominaisabsorptionopeuksista
(SAR). Matkapuhelinmalli
GW620 on suunniteltu
täyttämään soveltuvat
radioaaltoaltistusta koskevat
vaatimukset. Vaatimukset
perustuvat tieteellisiin
tutkimuksiin ja sisältävät
turvarajan, joka takaa kaikkien
henkilöiden turvallisuuden
ikään tai terveydentilaan
katsomatta.
• Vaikka eri LG-puhelimien
SAR-tasot voivat vaihdella, ne
kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat
suositukset.
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• ICNIRP:n (international
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection)
suosittelema SAR-raja on 2 W/
Kg keskimäärin kymmenellä
(10) grammalla kudosta.
• Tämän puhelinmallin korkein
DASY4:n testeissä saatu SARarvo oli 0,819 W/kg (10 g)
pidettäessä laitetta korvalla
ja 1,07 W/kg (10 g) vartalon
lähellä kannettuna.
• SAR-tiedot niille maille/
alueille, joissa on hyväksytty
IEEE:n (Institute of Electrical
and Electronics Engineers)
suosittama SAR-arvo, joka on
1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä
(1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito

• Sulje puhelin aina alueilla,

VAROITUS
Käytä vain tälle puhelinmallille
hyväksyttyjä akkuja, latureita
ja lisävarusteita. Muiden
lisälaitteiden käyttö voi
mitätöidä takuun tai olla
vaarallista.

• Älä pura puhelinta. Vie

•

•

•
•

puhelin hyväksytylle
huoltohenkilölle, jos korjaus
on tarpeen.
Älä säilytä puhelinta
sähkölaitteiden, kuten
televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.
Älä säilytä puhelinta
lämpöpatterin tai muun
lämpölähteen lähellä.
Älä pudota puhelinta.
Älä altista puhelinta
mekaaniselle värinälle tai
iskuille.

•

•

•

•
•
•

missä säännöt edellyttävät
sitä. Älä esimerkiksi käytä
puhelinta sairaaloissa, koska
se saattaa häiritä herkkiä
lääketieteellisiä laitteita.
Älä käsittele puhelinta märin
käsin, kun sitä ladataan. Se
voi aiheuttaa sähköiskun tai
vaurioittaa puhelinta.
Älä lataa puhelinta
tulenarkojen materiaalien
lähettyvillä, sillä puhelin
voi kuumentua ja aiheuttaa
palovaaran.
Puhdista laitteen ulkopinta
kuivalla kankaalla (älä käytä
liuottimia, kuten bentseeniä,
ohennetta tai alkoholia).
Älä lataa puhelinta pehmeällä
alustalla.
Lataa puhelin hyvin
ilmastoidussa paikassa.
Älä altista puhelinta savulle
tai pölylle.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
• Älä säilytä puhelinta maksutai muiden korttien lähellä, jos
niissä on magneettinauha.
• Älä koputa näyttöä terävällä
esineellä. Se voi vahingoittaa
puhelinta.
• Älä kastele puhelinta.
• Käytä varoen lisävarusteita,
kuten kuulokkeita. Älä koske
antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet
Häiriöt saattavat heikentää
kaikkien matkapuhelinten
suorituskykyä.
• Älä käytä matkapuhelinta
lääketieteellisten
laitteiden lähellä ilman
lupaa. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen päällä
(esimerkiksi rintataskussa).
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• Matkapuhelimet saattavat
häiritä joitakin kuulolaitteita.

• Pienetkin häiriöt voivat
vaikuttaa esimerkiksi
televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja
ja asetuksia, jotka koskevat
matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
• Älä pidä puhelinta kädessä
ajon aikana.
• Keskity ajamiseen.
• Käytä handsfree-laitetta, jos
mahdollista.
• Aja sivuun ja pysäköi auto,
ennen kuin soitat tai vastaat,
jos ajo-olosuhteet niin
vaativat.
• Radiosignaalit saattavat
vaikuttaa autosi
elektronisiin järjestelmiin
kuten autostereoihin ja
turvavarusteisiin.

• Jos ajoneuvossa on

Lasiosat

turvatyyny, varmista, että
kiinnitetty tai siirrettävä
langaton laite ei estä sen
aukeamista. Turvatyyny
ei ehkä aukea oikein tai
sen virheellinen toiminta
aiheuttaa vakavan vamman.
• Jos kuuntelet musiikkia,
kun liikut ulkona,
käytä kohtuullista
äänenvoimakkuutta, jotta
pystyisit tarkkailemaan
ympäristöäsi. Tämä on
erityisen tärkeää teillä
liikuttaessa.

Jotkin tämän mobiililaitteen
osista on tehty lasista. Lasi
saattaa särkyä, jos mobiililaite
putoaa kovalle pinnalle tai
siihen kohdistuu kova isku.
Jos lasi särkyy, älä kosketa tai
yritä irrottaa sitä. Älä käytä
mobiililaitetta, ennen kuin
valtuutettu huoltoliike on
vaihtanut rikkoutuneen lasin
uuteen.

Varo kuulovaurioita
Pitkäkestoinen koville äänille
altistuminen voi vaurioittaa
kuuloasi. Siksi suosittelemme,
ettet kytke puhelinta päälle
tai pois päältä, kun se on
korvan lähellä. Suosittelemme
myös musiikin ja puheluiden
äänenvoimakkuuden pitämistä
kohtuullisena.

Räjäytystyömaa
Älä käytä puhelinta
räjäytystöiden aikana. Noudata
käyttökieltoja ja muita sääntöjä
tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet
• Älä käytä puhelinta
huoltoasemilla.

• Älä käytä polttoaineen tai
kemikaalien lähettyvillä.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
• Älä kuljeta tai säilytä syttyviä
kaasuja, nesteitä tai räjähteitä
samassa auton tilassa, jossa
säilytät puhelinta ja sen
lisävarusteita.

Lentokoneessa
Langattomat laitteet
voivat aiheuttaa häiriöitä
lentokoneessa.
• Sammuta matkapuhelin tai
siirry lentokonetilaan, ennen
kuin nouset lentokoneeseen.
• Älä käytä sitä ennen nousua
tai laskun jälkeen ilman
miehistön lupaa.

Lapset
Säilytä puhelinta pienten lasten
ulottumattomissa. Puhelimessa
on pieniä osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.
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Hätäpuhelut
Hätäpuhelut eivät ole
välttämättä käytettävissä
kaikissa matkapuhelimen
käyttötilanteissa. Siksi ei
kannata koskaan luottaa
pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa. Kysy
lisätietoja paikalliselta
palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto
• Akun latausta ei tarvitse
purkaa kokonaan ennen
uutta latausta. Muista
akkujärjestelmistä poiketen
tällä ei ole sellaista vaikutusta
muistiin, joka vaarantaisi akun
toiminnan.
• Käytä ainoastaan LG:n akkuja
ja latureita. LG:n laturit on
suunniteltu maksimoimaan
akun käyttöikä.
• Älä pura tai akkua tai aiheuta
lyhytsulkua.
• Pidä akun metalliliitännät
puhtaana.

• Vaihda akku, kun se ei enää

•

•

•

•
•

toimi toivotulla tavalla. Akun
voi ladata satoja kertoja,
ennen kuin se on vaihdettava.
Lataa akku, jos sitä ei
ole käytetty pitkään
aikaan. Se maksimoi akun
käytettävyyden.
Älä altista laturia suoralle
auringonvalolle tai käytä sitä
kylpyhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
Älä jätä akkua kuumaan tai
kylmään. Se saattaa heikentää
akun suorituskykyä.
Väärä akkutyyppi saattaa
aiheuttaa räjähdysvaaran.
Hävitä käytetyt akut
valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Kierrätä
mahdollisuuksien mukaisesti.
Älä hävitä talousjätteiden
mukana.

• Jos akku on vaihdettava,
ota yhteys lähimpään LG
Electronicsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai
jälleenmyyjään.
• Irrota laturi aina pistorasiasta,
kun puhelimen akku on
ladattu täyteen, jotta laturi
ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
• Akun todellinen käyttöikä
määräytyy verkkomäärityksen,
tuoteasetuksien,
käyttötapojen, akun
ominaisuuksien ja
ympäristötekijöiden mukaan.
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Vianetsintä
Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita
voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat
tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.
Viesti

Mahdolliset
syyt

Ratkaisut

SIM-virhe

Puhelimessa ei
ole SIM-korttia
tai se on asetettu
väärin.

Varmista, että SIM-kortti on asetettu
oikein.

Ei
verkkoyhteyttä

Heikko signaali
Et ole GSMverkon alueella

Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa
aluetta. Tarkista palvelun tarjoajan
peittokartta.

Koodit eivät
täsmää

Jos haluat
muuttaa
turvakoodia,
vahvista se
kirjoittamalla uusi
koodi uudelleen.

Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Toimintoa ei
voi asettaa

Palveluntarjoaja
ei tue toimintoa
tai vaaditaan
rekisteröityminen

Ota yhteys palveluntarjoajaan.
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Viesti

Mahdolliset
syyt

Ratkaisut

Puhelut
eivät ole
käytettävissä

Virheellinen
valinta:
Uusi SIM-kortti
asennettu,
latauksen raja
saavutettu

Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä
palveluntarjoajaan tai aseta raja
uudelleen PIN 2 -koodin avulla.

Puhelimen
virta ei
kytkeydy

Käytössä/Pois
käytöstä näppäintä ei ole
painettu riittävän
pitkään
Akku on tyhjä
Akun liittimissä
on likaa

Paina Käytössä/Pois käytöstä näppäintä vähintään kahden sekunnin
ajan.

Pidä laturi kytkettynä pidempään.
Puhdista liitinpinnat.
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Vianetsintä
Viesti

Mahdolliset
syyt

Ratkaisut

Akku on täysin
tyhjä

Lataa akku.

Lämpötila ylitetty

Varmista, että käyttöympäristön
lämpötila on oikea, odota hetki ja lataa
uudestaan.

Yhteysvirhe

Tarkista virtalähde ja kiinnitys
puhelimeen. Tarkista akun liittimet ja
puhdista ne tarvittaessa.

Ei verkkovirtaa

Kytke toiseen pistorasiaan tai tarkista
jännite.

Viallinen laturi

Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi.

Väärä laturi

Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n
lisävarusteita.

Viallinen akku

Vaihda akku.

Puhelin
kadottaa
verkon

Liian heikko
signaali

Yhdistää automaattisesti uudelleen
toisen palveluntarjoajan kautta.

Numero ei ole
sallittu

Kiinteä numero
-toiminto on
käytössä.

Tarkista asetukset.

Latausvirhe
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BEGRÆNSET GARANTI
1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:
LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materialeeller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:
(1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet
er købt.
(2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives
eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
(3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være
begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
(4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes
dermed ikke af denne begrænsede garanti.
(5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
(6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG’s kundeserviceafdeling.
LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som
dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:
(1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
(2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert
opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger,
uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation
eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller
som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
(3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller
produktionsfejl.
(4) Følger af at LG’s kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets
defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

(5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
(6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte
af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke
udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til
bestemte former for anvendelse.
(7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
(8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af
normal brug.
(9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne
grænseværdier.
(10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
(11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:
Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.
VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR
AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG
ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB
ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE
MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.
Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte
skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne
begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover
kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.

ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI
1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:
LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i
eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i garantien er som følger:
(1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
(2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke
overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
(3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være
begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
(4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke
omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
(5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides
rimelig tvil.
(6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling.
LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under
denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:
(1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
(2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring,
eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert
reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold
som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller
væskesøl.
(3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved
materialet eller konstruksjonen.
(4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs
kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

(5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
(6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte
være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte,
herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et
bestemt formål.
(7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
(8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale
bruk.
(9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
(10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
(11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:
Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.
VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM
SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS
INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER,
ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET
TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT
GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE
PRODUKTET.
Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelser eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader
eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene
eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan
også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.

GARANTIVILLKOR
1. GARANTINS OMFATTNING::
Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har
några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:
(1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
(2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte
överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
(3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst
land, förutsatt att detta särskilt anges.
(4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och
omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
(5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
(6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning.
LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt
dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:
Garantin gäller inte i följande fall:
(1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är
avsedd för.
(2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala
förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar,
reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning,
misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte
råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
(3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller
i konstruktionen.

(4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta
till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
(5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
(6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga
eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat
till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
(7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
(8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens
normala användning.
(9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
(10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
(11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:
Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.
GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED
AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI.
LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV
DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER
INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA
DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD
GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR
DENNA PRODUKT.
Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador
eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid.
Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa
specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra
rättigheter.

RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE
1. TÄMÄ TAKUU KATTAA SEURAAVAT ASIAT:
LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana
toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:
(1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
(2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää
tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
(3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on
rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
(4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden
rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
(5) LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
(6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun.
LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän
rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:
(1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
(2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista,
virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä,
luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista,
puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien
kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
(3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
(4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai
toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
(5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

(6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman
rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
(7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
(8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet
normaalissa käytössä.
(9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
(10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
(11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:
Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.
OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN,
VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG
ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN
TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA,
MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN
LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.
Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun
voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä
takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.

